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J~EVES CONSIDERAÇÕES 

J. B. PEÇANHA SOBRINHO 
(serventuario ) 

N.o 46 

Se bem que não tenha resolvido "in-totum" os velhos 
~roblemas que afetam os interesses dos serventuários de jus
tiça, é inconteste que a lei 819 tem contribuido para a mora
lizat;ão do provimento de cartorios. 

É verdade que, de vêz em quando, vêm á tona da publi
cidade certos passes de magica de alguns serventuários solertes, 
:\cobertados pela lei, que visam, sub-repticiamente, criar para 
si situações vantajosas em detrimento de colegas de bôa fé. 
Isso, por ocasião das inscrições nos concursos para preenchi
mento de serventias. 

Todavia, a constatação dessas lamentáveis irregularidades 
não deve levar o observador menos otimista á convicção do 
fracasso da lei, pois em todos os tempos a malicia humana 
procurou e procurará abrir brechas nas legislações as mais 
provectas e sábias. Onde está o homem aí estará sempre uma 
imaginação fertil, árdega e ousada para a urdidura de tramas 
'lue solapem o plano alto das boas intenções e disposições 
~adias de bem acertar. 
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A realidade é que a lei 918, aos poucos, vai se desbastando 
oe certas excrescencias que emperram o seu deslizar sereno 
e escorrei to, graças ao discortino de uns e idealismo de outros. 

Umas das providencias benéficas, oportunas e procedentes 
encaixadas na lei 819, no seu artigo 44, a que proibe a permuta 
entre serventuários com menos de 1/5 de tempo necessário á 
aposentadoria, tem sofrido, nos últimos tempos, certas inves
tidas que não têm razão de ser. 

Para se aquilatar do mérito de um texto legal, é preciso 
apreciá-lo sob todos os angulos, pois é possivel que só de um 
deles se desnude o proposito elevado que o referido texto 
rncerra. A primeira vista e sob a injunção de argumentos 
sofisticos, o observador desprevenido, possivelmente, é levado 
a tirar conclusões desacertadas e inconsistentes. 

É o que deve acontecer com o artigo 44 em apreço. 
Aqueles que, com duas pedras nas mãos, têm o mau vêzo 

de malsiná-Io, ta.xando-o de injusto e nocivo e pugnando pela 
Rua revogação, na quase totalidade das vêzes são inspirados 
por intenções ungidas de bôa fé. Não há negá-lo. 

Todavia, analisando-se a questão com objetividade, con
'!luiu-se que o artigo 44 abriga salutar medida que beneficia a 
dasse em geral, devendo prevalecer definitivamente. Não fôra 
êle, os principios esposados pela lei 819 ruiriam por água 
abaixo, pois a carreira visada pela legislação z.tual ficaria 
Ilnulada em cheio. 

Duas ordens de considerações estabelecem os que, de vêz 
('m quando, dirigem as baterias de suas criticas ao bem avisado 
artigo 44. Elas dizem respeito: 1.0) - que em outras classes 
Ylão existe proibição similar, 2.°) - que a permuta entre os 
serventuários, sem a restrição imposta, não afeta os interesses 
da classe e nem da coletividade. 

Quanto á primeira, é preciso, preliminarmente, nos lem
brar que os serventuários de justiça constituem uma classe á 
mal'gem em face dos demais funcionários, no que toca á per
cepção de proventos, Os titulares de cartorios auferem ren
das variaveis, de conformidade com o movimento de seus res
pectivos cartorios e não vencimentos fixos. Se assim é e fosse 
:lbolido o artigo 44, quando ocorresse lima permuta entre um 
serventuário de largos proventos e um outro de renda exigua, 
tudo levaria a crê r que alguma negociata, alguma clandestina 
!'ompensação, tinham servido de alavanca ao cometimento dos 
permutantes. 

Um serventuário, em vésperas de aposentadoria, titular 
de um cartorio de renda avantajada, mediante permuta, iria 
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oara um outro de sofdveis proventos e com as algibeiras re
êheiadas, para logo em seguida requerer a sua aposentadoria. 

Nas demais classes, de um modo geral, não é possivel tal 
transação visceralmente imoral, pois nenhum dos permutante3 
pod~ acalentar veleidades pecuniarias consequentes da tróca. 

Quanto á segunda, só o conhecimento superficial no que 
toca ao instinto da carreira é que pode estribar tal consideração. 

Extendamo-nos nos nossos argumentos referentes á pri
meira ordem de considerações. Temos a acrescentar que, feita 
a permuta figurada acima e requerida a aposentadoria do 
Lerventuário transferido para o cartorio de somenos impor
tancia, a vaga decorrente não poderia atrair candidatos. E 
quando haveria de aparecer vagas interessantes que desenca
dea.,sem remoções e promoções, si o exemplo citado havia de 
ser reproduzido como praxe normal? 

É evidente que só as serventias iniciais da carreira é que 
seriam objeto de editais de concursos, pois nos cartorios de 
credenciais apreciaveis jamais surgiria vacancia. O instituto 
da carreira teria o seu golpe de morte para gaudio dos ser
"entuarios bem aquinhoados e desespero dos que, legitima e 
explicavelmente, ambicionassem melhoria de situação. 

Como se vê o artigo 44 da lei 819 ali está como sentinela 
avançada, atenta, dentro de uma postura altamente recomen
davel, procedente e salutar. Que ele iá continue, por muitos 
anos, até que o egoismo e a incompreensão entre os homens 
f:ofram algum impacto que há de vir para reabilitar esta pobre 
humanidade ... 

Finalisando estas despretenciosas considerações, queria
~03 dizer algo sobre o desinteresse, cada vêz crescente, de 
grande parte dos serventuários no que tange ás contribuições 
para o Instituto de Previdência. Tal desinteresse não pode 
ser recriminado por quem quer que seja, se considerarmos a 
grave lacuna constante da lei da aposentadoria que omite 
beneficios á famiJia do interessado, caso faleça em atividade 
ou no gozo dos favores do Instituto. Essa falha grave já 
tem sido suficientemente ventilada, sendo desnecessario re
pisarmos o assunto. Se essa lei não veio satisfazer aos reais 
reckmos da ch:sse, como obrigar o serventuário a aceitá-la, 
a dar-lhe apoio, a contribuir para a sua manutenção? 

Se a Assembleia Legislativa foi a autora dessa lei vul
neravel a criticas as mais justas e respeitaveis, não será a 
propria Assembleia o orgão com autoridade moral para vir 
compelir os interessados a acatarem os seus ditames. Essa 
que é a verdade. 
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RELEGADOS AO DESPR~ZO 

JOSÉ VENANCIO BORGES 

A lei que disciplina a nossa vida funcional, a,lem das 
pesadissimas responsabilidades que nos impõe, anexa às 
nossas atribuições, sem percepção de custas, diversos ramos 
de natureza urgente e preferencial. Concomitantemente com 
a posse e exercicio do cargo, resignadamente aceitamos e~sa 
incumbencia, certos de que o seu desempenho é arduo e sobre
maneira oneroso. Pela nossa abnegação e sacrificio, o que 
temos recebido dos dirigentes dos nossos destinos? - Menos
-oreso e mais do que isso, diminuição dos nossos direitos com 
~quiparações que alem de colidentes com a lei do bom senso, 
desacatam a norma de hierarquia dentro da qual devem ser 
atendidas as pretensões graduais na carreira, aberram de 
todos os principios de justiça e fogem a grande distancia da 
10gica. A marcha em demanda do nosso calvario, teve o seu 
inicio quando o fascinio das posições politicas começou a des
pertar o desejo de servir a patria ou servir-se da patria, 
conforme as tendencias dos pretendentes ao grande sacrificio. 
Mas, a reforma do regimento de custas? - A lei de provi
mentos? - A lei de aposentadoria? - Estas interrogações 
somente por ironia poderiam ser-nos feitas pelos responsaveis 
11ela precariedade da nossa situação. E responderiamos. 
Quanto a primeira. O nosso atual regimento de custas é 
ainda o mesmo que em 1945, sem vantagem para a nossa 
receita, reformou o de 1925. Fugindo a finalidade que lhe 
devia ser precjpua, ai se cuidou da defesa dos interesses das 
partes. É verdade que houve majoração de alguns atos. En
tret.anto, quase nada se aproveita desse aumento pela sua 
inoportunidade. Os de maior renda como auto de partilha 
em inventarios e divisões, diligencias de avaliações, traslados 
integrais de processos em grau de recurso, etc., já haviam 
Rido suprimidos pelo Codigo do Processo Nacional em vigor. 
Como já dissemos em outro comentario, ficamos na mesma 
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situação do pescador que, munido de anzóes bem iscados, não 
encontra peixe no poço onde os dunda. Na parte de notas, 
a predisposição foi a mesma. Alem do irrisorio aumento de 
500 para 1.000 cruzei ros no preço teto para as escritura.s, 
nada em nosso beneficio. Ou melhor. Continuam de para
bens os clientes. Em outro comentaria publicado no boletim 
n. 35 da nossa zssociação de classe, já apontámos as faltas e 
incongruencias de que se reveste a tabela em apreço, o que nos 
dispensa de prosseguir na sua analise. Quanto a segunda. 
A lei de provimentos com as modificações que lhe foram 
introduzidas, não atende a um criterio amoldavel à sua fina
lidade, principalmente na parte que instituio a norma de pon
tos para os concursos de promoções. O antigo sistema de 
provas e titulas, hermetico a audaciosas e condenaveis tenta
tivas, não daia ensejo a acontecimentos como os que há pouco 
lamentamos. Quanto a terceira. - A lei de aposentadoria, 
que tambem já pulverisámos através de outro informativo da 
nossa aludida agremiação, não fornece aos seus destindarios 
os beneficios que dela lhes era licito esperar. O sistema fixado 
para sua concessão, não contou com o auxilio de uma inspi~ 
ração que lhe ditasse um criterio justo e equanime. Exige 
pesades contribuições e distribue peculios pode-se dizer de 
fome. Ela já foi objeto de judiciosos comenta rios de diversos 
('olegas mais autorisados, de cujo resultados flui a conclusão 
de que quasi que somente poderá ser aproveitada a sua exis
f-encia. Afinal, trata-se de um diploma em vigor, o qu~l, 

convenientemente reestruturado, poderá servir ao fim coli
mado. Bem. O que dissemos até aoui, pouco significa frente 
ao nosso tema. Procuraremos dar-lhe o necessario conteúdo. 
A obstinacão no trato dos interesses dos escreventes em de
trimento ~os nossos, colocou-os em absoluta igualdade de di
reitos com os titulares nos concursos de promoções, ou melhor, 
arrumou-lhes possibilidades de, em fapida corrida sem obsta
cuIas, chegarem onde outros somente atingem por escala, cujo 
percurso enermes sacrificios lhês exige. Neste caso estão 
incluidos os Magistrados e outros altos funcionarios que, tal
vez pelo mesmo motivo que nos conden2, jamais mereceram 
os !nesmos favores no seu pleito de ascencão. Sem a posse 
dos mesmos percalços que nos su,ieita a lei, e portanto do 
mesmo merecimento, foi precipitada a concessão de igUãis 
prerrogativas aos ajudantes de cartorio. Não nos furtamos 
ao dever de encarecer a indisnensavel colaboração desses au
xiliares no limite de suas atribuições cOmo tãmbem não lhes 
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negamos o direito de melhoria de suas condições de vida, pois, 
fambem enfrentam as mesmas dificuldades que a todos asso
berbam. Mas não é por isso que devemos concordar com o 
rebaixamento que a sua injustificada concorrencia ocasiona 
às nossas possibilidades ascencionais. Uma vez que a vali
dade juridica de seus atos somente é reconhecida com a 3U

tentificação do titular ou seu substituto legal quando os subs
~reve, ou assinatura do juiz quando em sua presença oficiam, 
e tambem porque, pela responsabilidade de que se revestem, 
outros há que fogem a sua competencia e são privativos do 
serventuario efetivo, a sua condição no oficio não a utorisa 
a equiparação para fruição de iguais vantagens. A nossa 
tabela de preços que desde 1945 vem tripudiando sobre o 
nosso orçamento, unicamente beneficiou os escreventes com 
p majoração de 50ro em seus ordenados, munificencia aliás 
sem apoio legal, eis que, a nossa carreira não subordinada aos 
Estatutos dos Funcionarios Publicos, cujos vencimentos são 
fixados por esse dipJoma de acordo com a classificação de 
cada um e não pode estar na dependencia de imposições subje
+ivas, de vez que na sua parte economica é regida pelo dis
posto no artigo 15 do Dec. n. 5.129 de 23/7/931 que textual
mente diz: - Os vencimentos dos escreventes de todos os 
carro rios do Estado, serão fixados pelo Secretario da Justiça 
:nediante proposta do 1'espectivo se1'ventuario e informação 
(lo Juiz. Ha cerca de seis meses, mais uma proposição deu 
~ua "filinha" no plenario do Congresso Estadual. Desapare
ceu logo e até agora não voltou. Tratava ela da creação de 
alguns cartorios na Capital. Não nos lembramos a que na
tureza de serviço se destinavam. Lembramos apenas que um 
ne ~eus dispositivos vedava a inscrição dos serventuarios e 
"escreventes" - que nos ultimos 10 anos de sua concretisação 
nouvesse gosado licença para tratamento de negocios de par
ticular interesse. Perceberam? - Durante cerca de 32 anos 
ile exercicio no nosso cargo, conhecemos um uni co caso de 
licença desses funciona rios e este mesmo motivado por cir
cumltancias especiais. Muito teriamos ainda a dizer sobre o 
nosso tema. Todavia, parece-nos que já dissemos o suficiente 
para uma firme convicção de que como causa do nosso des
preso, responde a inferioridade numerica que apresentamos 
em face destes calculos: - Cada oficio de justiça possue um 
titular e em media seis escreventes. Como obrigatoriamente 
~omos todos eleitores e nas urnas o que decide é a maioria, 
temos que nos curvar à evidencia. Vem a nossa lembrança 
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neste momento mais um fato cujo conhecimento necessaria
mente influirá no julgamento da opinião publica. O projeto 
da lei de aposentadoria dos servidores de justiça não foi apre
f'entado em plenario com inclusão da nossa classe. Somente 
mai8 tarde Deus se apiedou de nós. Aliás, a elaboração da 
nludida proposição com a nossa omissão amparou-se no art. 
] O das Disposições Transitorias da Carta Magna Paulista, o 
qual, com o devido respeito, supomos deliberadamente prepa
rado para tão odioso golpe contra os nossos sagrados direitos 
e interesses. Embora fugindo à nossa tese, não queremos 
terminar sem aFgumas considerações sobre um ponto dnda 
Am torno da lei de aposentadoria já tão repetidamente foca
lisada neste comentario, trata-se da omissão de uma condição 
de ~uma importancia m: constituição de seu patrimonio eco
nomico-financeiro, que é a obrigatoriedade de recolhimento 
das taxas estabelecidas por todos os servidores de justiça, 
medida que sem duvida, deve ser incorporada com aplicação 
de ~everas sanções aos sonegadores. A sua concretisação não 
se faria necessaria como reforço de recursos para satisfação 
dos atuais pedidos de aposentadoria, eis que, pelos calculos 
baseados na atual arrecadação pelo instituto e pelo tesouro 
do Estado, incontestavelmente já existe o necessario para sua 
cobertura, mas serveria para aumento dos peculíos dos apo
sentados e tambem para concessão de razoaveis beneficios aos 
seus descendentes, atendendo-se a que pela idade em que dei
xam o cargo, não poderão contar com muito tempo de sobre
vivencia. Conquanto em alguns pontos tambem participem os 
nossos colegas da Capital da mesma situação a que nos relegou 
a subalterna ambição política, a organisação dos oficios do 
interior explica a razão quasi unilateral do nosso paI ido co
mentario. Com a presença da verdade, da sinceridade e de 
argumentos irrefutaveis, denunciámos fatos e ocorrencias cuja 
~xistencia justifica plenamente o apelo que dirigimos à nobre 
diretoria da nossa associação no sentido de pleitear medidas 
que consigam melhorar a situação cada vez mais aflitiva que 
rnfrentamos, entre as quais, a reforma do regimento de custas 
que ha muito não atende as nossas necessidades, ou então, o 
auxllio dos poderes publicos com material para o serviço a 
que somos obrigados prestar gratuitamente e custeio de orde
nados de escreventes necessarios a esse mistér. Estendemos 
li nosso pedido de socorro aos Exmos. Desembargadores que 
já exerceram a judicatura no interior e por isso conhecem 
'Ilerfeitamente os nossos cruciantes problemas. 
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Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

N. 10.634 - Antônio Raposo de Almeida ~ Santos. 
Atendendo a representação feita pelo Dr. Antonio Raposo 

je Almeida Filho. Oficial do Registro de Titulos e Documen
tos da Comarca de Santos e no sentido de esclarecer e orientar 
os serviços dos registros públicos criados pelo Código Civil e 
disciplinados pelo decreto n. 4.857 de 9 de novembro de 1939, 
determina esta Corregedoria Geral da Justiça aos Serventua
rios dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, se 
abstenham de inscrever em seus livros os contratos, atos cons
titutivos estatutos ou compromissos de sociedades cujas sedes, 
estejam fora da circunscrição judiciária respectiva. 

A existencia legal, das pessoas juridicas, na forma do 
preceito do artigo 18 do Código Civil Brasileiro tem inicio 
com a inscrição do ato de sua constituição no registro que lhe 
seja peculiar. Do registro, feito na forma do decreto n. 4.857, 
decorre para a sociedade a aquisição de personalidade j uridica 
própria e possibilita tambem a terceiros que com ela. contra
tem a investigação da capacidade e representação. 

Tolerar a inscrição em Cartorio fora da sede da sociedade, 
é tirar do sistema de nossos registros publicos o característico 
indeclinável da publicidade que é uma de suas finalidades e 
tanto é de se atender a competência territorial no assunto, 
que o decreto n. 4.857, no artigo 123 respeitando a liberdade 
dos Estados no tocante a organização judiciária, liberdade já 
mencionada no artigo 4.°, admitiu que o registro fosse esta
belecido em cada comarca em zonas ou somente nas Capitais. 
Nessas condições havendo em cada comarca de São Paulo, o 
Registro de Títulos e Documentos como anexo do Registro de 
Imóveis ou de outro ofício. (em Santos há serventia privativa, 
como na Capital) em cada uma dessas serventias se fará 
2penas os registros das sociedades que nelas tenham sua séde. 

8~ 

São Paulo, 12 de agosto de 1954 

(a) Pedro Chaves 
Corregedor Geral da Justiça. 

D. J. 13/8/54. 
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PORTARIAS 

PORTARIA N. 11-54 

O Desembargado?' Pedro Rodovalho M.a?·condes Chaves, Cor-
7'egedo?' Geml da Justiça do Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, 

Atendendo a que os serventuários de justiça não vem 
cumprindo o disposto no § 1.0 do art. 3.° do Decreto n. 19.365, 
(~e 20~4-1953 e a alínea "d" do art. 12, da Lei n. 465, de 
28-9-1949 e 

Atendendo à alta finalidade social e com grandes bene
fícios da aposentadoria, embora o assunto escape as atribui
~ões desta Corregedoria Geral, 

Recomenda aos serventuários, o cumprimento das referi
das leis, advertindo-os das graves consequencias decorrentes 
da falta de pagamento das contribuições, com o cancelamento 
da inscrição. 

São Paulo, 5 de agôsto de 1954. 

(a) Pedro Rodovalho M.arcondes Cha.ves - corregedor 
Geral da Justiça. 

D. J. 7/8/54. 

PORTARIA ~. 13-54 

o Desembargador Ped?'o Rod<YValho Ma?'condes Chaves, Corl'e
ged07' Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, 

Conside1'«ndo que o registro civil das pessõas jurídices é 
disciplinado pelo decreto-lei n. 4.857 de 9 de Novembro de 1939, 

Consider-ando que a autorização governamental deve pre
ceder ao registro, quando se tratar de sociedades que dela 
Decessitem para funcionar; 

Considerando que o exame dos estatutos, contratos ou 
compromissos são elementos indispensáveis à expedição da 
aubrização, 
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Considerando que através de reformas ou modificações de 
seus atos constitutivos as referidas sociedades podem trans
formar, desfigurar e dervirtuar as finalidades autorizadas: 

Determina, aos srs. Oficiais dos Registros de todo o Es
tado de São Paulo, que não procedam a qualquer registro de 
alterações de contratos ou reformas estatutárias das mencio
nadas sociedades, sem a prévia aprovação dêsses atos pela 
autoridade competente. 

São Paulo, 5 de agôsto de 1954. 

(a) Ped?'o Rodovalho Ma1'condes Chaves - corregedor 
Geral da Justiça. 

RECOMENDAÇÃO A TODOS SERVENTUÁRIOS E 
ESCREVENTES DO ESTADO: 

De acôrdo com a Portuia n. 10/54 publicada no "Diário 
da Justiça" de 27 de julho p. p., a competência pa ra as alte
rações dos períodos de férias dos serventuários, escreventes 
e auxiliares, bem como as nomeações de substitutos dos ser
ventuários por motivo de férias, é dos Juizes de Direito Cor
regedores Permanentes dos cartórios. 

D. J. 7/8/54. 

COMUNICADO DA CORREGEDORIA 
D. da Justiça de 14/9/1954. 

Processo n. 12.126 - Ministério da Fazenda - Leonardo 
de Barros Carvalho - Diretor - Capital - "Dê-se conheci
mento aos Srs. Serventuários, para fiel observância. São Pau-
10, 31-8-54 (a) Pedro Chaves". 

Portaria a que se refere o despacho acima transcrito: 
"Ministério da Fazenda - Portaria n. 118 de 23 de julho de 
1954. O Diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional, 
tendo em vista a autorização concedida, em caráter excepcio
nal, pelo Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, através despacho 
proferido no processo fichado sob o n. S. C. 137.866-54, resolve 
expedir à Recebedoria Federal em São Paulo as seguintes 
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instruções: I - A R. F . S. P. não mais efetuará a cobrança 
por ve1'bcc, em seus guichês, do imposto do selo previsto no 
Art. 75 da Tabela anexa à Consolidação respectiva (Decreto 
n. 32.392, de 9-3-1953, sôbre "livros de escrituração ou cópia 
exigidos ou previstos em lei ou regulamento". II - O paga
mento do tributo, no caso em aprêço, passará a ser feito pelo 
próprio interessadll, mediante a colagem das estampilhas 
correspondentes ao valor do impôsto devido, na última página 
numerada do livro. III - A aposição e a inutitlização das 
estampilhas deverão ser feitas com integral observância do 
disposto nos artigos 17 e 19 das Normas Gerais da Referida 
Conso]idação, ver bis: "Art. 17 - As estampilhas deverão ser 
coTadas seguidamente e sem se sopl'eporem". Art. 19 - A 
inutitlização das estampilhas far-se-á com a indicação do lugar, 
a data e a assinatura". 

"§ 1.0 - A data, que poderá deixar de ser do próprio 
punho, compreende o dia, mês (por extenso) e ano e deverá 
ser repetida sôbre cada estampilha, em algarismos". 

"§ 2.° - A assinatura será lançada, parte no papel e 
parte nas estampilhas, de forma que abranja todas, podendo 
para isso ser repetida". IV - Dentro do prazo de oito (8) 
dias a contar da data da selagem e antes de inici~da a escri
turação, os livros fiscais sujeitos à autenticação deverão ser 
apresentados para a necessária rubrica, cabendo aos funcio
nários incumbidos desse serviço, sem prejuizo da verificação 
externa, examinar a exatidão do pagamento do imposto feito 
em estampilhas e a sua regular in utilização, provovendo a 
revalidação das mesmas, quando fôr o caso. V - Cabe aos 
funcionãrios que exercem atividades fiscalizadoras verificar 
nos estabelecimentos comerciais e industriais á sua fiscaliza
ção o exato pagamento do impôsto do sêlo de que trata a pre
sente portaria e se foram observadas as demais formalidades 
relativas aquele ato, agindo de conformidade com os disposi
tivos legais em vigor sempre que ocorrer a inobservância das 
normas óra, previstas. VI - A R. F . S. P. resolverá as dú
vidas dos intêressados em relação á matéria disciplinada por 
estas instruções, tendo bem em vista o disposto 118 Observação 
3.a da Tabela acima mencionada bem como as Notas ao Art. 75, 
já citado. VII - A presente portaria entrará em vigor quinze 
(15) dias após a dat2. de sua publicação. (a) Orlando B. Villela. 

A Recebedoria Federal em São Paulo esclarece o seguinte: 
O sêlo em que incidem os livros está previsto no art. 75. 'l'a-
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> 
bela, da vigente Lei do Sêlo, que reza: "Livros de escrituração 
ou cópias exigidos ou previstos em lei ou regulamento: -
Pelos têrmos de abertura e encerramento - Cr~ 10,00 - Por 
fôlha do livro exceder o tamanho de 0,23 mm x 0,22 mm, o sêlo 
devido em dobro, isto é, Cr~ 0,40 por fôJha (Tabela, Obs. 3.a ). 

A Recebedoria Federal está a disposição dos interessados para 
todos os esclarecimentos que forem necessários. 

CÓPIA DA MENSAGEM ENVIADA PELO 
SR. GOVERNADOR DO ESTADO, A ASSEM
BLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, SOBRE 
SEU PRONUNCIAMENTO AO PROJETO LEI 
N. 593, DE 1.952, QUE VISA OFICIALIZAR 
TODAS AS SERVENTIAS DE .JUSTIÇA NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

MENSAGEM N. 296-54, DO SR. GOVERNADOR 
DO ESTADO 

São Paulo, :3 de setembro de 1954 

Senhor Presidente 

Acuso o recebimento do oficio n. 4.968, de 10 de agosto 
próximo findo, pelo qual Vossa Excelência, solicita o pronun
ciamento do Executivo sôbre o projeto de lei n. 593, de 1952, 
em atenção ao requerimento da Comissão de Serviço Civil, 
dessa @grégia Assembléia, aprovado em reunião ele 3 desse 
mesmo mês. 

Dispõe, o refetido projeto de lei, sôbré a oficialização dos 
cartórios do Estado. 

A matéria vem sendo ventilada, nessa ilustre Assembléia, 
desde a apreséntzção do projeto de lei D. 958 de 1950, do 
nobre deputado Lincoln F'eliciano, ao qual se seguiram os de 
ntl. 647, dé 1951, do nobre deputado Jânio Quadros, 1334, de 
1951, do nóbre deputado Cid Franco, 117, de 1952, do nobre 
deputado Almeida Barbosa e, finalmente, o de n. 593, de 1952, 
do nobre deputãdo Alfredo Farhat, que veio fi previ?lecer e 
foi objeto de aprovação em l.a discussão nessa Assembléia, 
em 8 de julho do ano findo., 
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A esse projeto foi apresentado, pelo próprio autor em 30 
de julho do mesmo ano, um substitutivo, e em 25 de junho deste 
ano, um segundo substitutivo, de autoria do nobre deputado 
Almeida Barbosa, como Relator Especial na Comissão de Ser
ventias e Serventuários de Justiça, e publicado no "Diário Ofi
cial" de 26 de junho último. 

O pronunciamento solicitado será feito tomando-se por 
base o texto do substitutivo apresentado pelo nobre deputado 
Almeida Barbosa. 

2. O problema objetivado no projeto de lei n. 593 é dos 
mais complexos, não tanto pelo seu ângulo jurídico, mas pelos 
aspectos, que envolve, da conveniência do interesse público e 
da administração da justiça. 

As Serventias de Justiça, entre nós, posto que consistindo 
em exercício de função pública, foram sempre sujeitas a regi
me especial, que as extrema dos cargos públicos comuns, já pela 
gHantia de vitaliciedade, conferida a seus titulares, já pelo 
sistema próprio de remuneração não proveniente dos cofres 
públicos, mas diretamente do público. 

Remontando às suas origens, vamos encontrar um período 
em que o ofício era verdadeira propriedade de seu titular, trans
missivel até por herança. Esse regime do titular proprietá
rio evoluiu, logo, para uma configuração das serventias como 
propriedade real ficando o titular como um servidor da auto
ridade, donde a palavra serventuário. A lei de 11 de outubro 
de 1827 extinguiu, em definitivo, o caráter de propriedade 
particular das serventias, dando-lhes o de serventia vitalícias 
a serem exercidas, pessoalmente, por titulares nomeados pelo 
Govêrno. 

E' certo que a garantia de vitaliciedade não implica ne
cessàriamente na atual forma de remuneração, senão como 
resguardo dos atuais titulares, sendo lícito ao Estado, para o 
futuro, dispor de maneira diferente. 

Todavia, em São Paulo, salvante algumas exceções vem
se ml:ntendo o regime de remuneração das serventias pelas 
partes, tido, por muitos, como menos oneroso ao Estado e 
mais vantajoso aos interesses das partes. 

As exceções são principalmente as dos cartórios crimi
nais e de acidentes do trabalho da Comarca da Czpita,l e dos 
serviços das Secretarias do Tribunal de Justiça e do Tribunal 
de Alçada, os desta última já oficializados e os da primeira 
em vias de completa oficialização. 
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Sem embargo do critério geral acima referido, o qual 
como se disse, encontra acérrimos defensores, vozes autoriza
das reclemam, quer da tribuna parlamentar quer por meio 
de órgãos de publicidade, a oficialização completa de todos os 
ofícios de justiça, embora em caráter progressivo. 

Por oficialização se entende, no caso, o sistema de criação 
de cargos, estipendiados pelos cofres públicos e correspon
dentes as funções dos serventuários e demais auxiliares dos 
oficios, passando a constituir renda do Estado as custas ora 
atribuidas àqueles serventuários. 

3. Muitos e ponderáveis são os argumentos a favor da 
oficialização, como também numerosos e igualmente ponderá
veis os que a ela se opõem. 

Verifica-se que a matéria é obj eto de proposição legisla
tiva, mas que sôbre sua conveniência não exararam seus pon
tos de vista os órgãos representativos do Poder Judiciário, 
cujo pronunciamento, no caso, parece imprescindível. Além 
da iniciativa legislativa o assunto só foi examinado pelas partes 
interessadas numas das soluções ou por comentários da im
prensa. 

Bem pesando as razões que têm sido aduzidas a f2.vor de 
um ou de outro ponto de vista, entende o Executivo que a 
idéia da oficialização merece ser acolhida em tése, condicio
nada, porém, sua execução, a restrições de três ordens: a 
primeira a de se expungirem, do projeto atual, as falhas e 
impropriedades, que serão, a seguir, especificadas; a segunda, 
de mera conveniência, a de que a oficialização se faca com 
estrita observância das possibilidades do erário, isto é, pro
gressivamente, de modo a não se agravarem as finanças es
taduais e a não se imporem sacrifícios demasiados aos contri
buintes; finalmente, a terceira, a de não se lhe dar aplicação 
geral, procedendo-se, ao contrário, de modo a distinguir entre 
os cartórios aqueles que pela sua natureza, comportem a 
medida, de outros, em relação aos quais o interêsse público 
aconselha a manutenção do regime atual. 

4 - A oficializa cão merece acolhimento em tese diante 
de circunsgncias relacionadas não só com 8 natureza do ser
viço, como de situações de fato já existentes, ou, ainda, com 
a necessidade de suprimir. dentro do possível, a desigualdade 
flagrante de proventos auferidos pelos diversos cartórios. 

Na verdade, trat2ndo-se de função pública, é natural que 
seja exercida por órgãos integrados na Administracão do Es
tado, sem pré que razões ponderáveis, de interesse do público, 
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não recomendem a manutenção do regime vigente. Além disso, 
já há cartórios oficializados exercendo funções do fôro judi
cial, o que parece aconselhar a extensão do regime às serven
tias do mesmo tipo. Finalmente, a oficialização terá mais a 
vantagem de nivelar, dentro de cada categoria, os proventos 
dos serventuários. 

5 - Passando ao exame do substitutivo, verifica-se, no 
que toca à extensão da medida, que a oficialização abrange 
os cartórios a serem criados, os cartórios atualmente vagos ou 
que vierem a vagar-se, bem como, e principalmente, aquêles 
cujos serventuários optarem pelo regime de oficialização (ar
tigo 1.0 e parágrafos). 

Do ponto de vista constitucional, essa orientação parece 
em principio acertada, pois a oficialização compulsória en
contraria óbices na garantia constitucional da vitaliciedade. 
Contornando, assim, o impedimento constitucional, traz o pro
jeto, todavia, no terreno prático, a consequencia de interessar, 
apenas, aos ofícios que possuem menores rendas. Receberá, 
pois, o Estado, de início, tôdas as serventias nessas condições, 
ou até mesmo deficitárias, ao passo que as mais rendosas con
tinuarão no regime atual. 

Essa é uma consequencia de ordem prática, que não pode 
deixar de receber a necessária consideração, tendo-se em vista 
a viabilidade do projeto do ponto de vista financeiro. 

6 - Da oficialização decorre, como vimos, a necessidade 
da criação de cargos para exercício nos cartórios. 

N este ponto, surge a questão da inconstitucionalidade do 
projeto, no que respeita à iniciativa de criação de tais cargos. 
Esta é privativa do Chefe do Poder Executivo, por fôrça do 
artigo 22, parágrafo único da Constituição Estadual. Dispon
do o substitutivo no artigo 2.° que 

"competirá ao Chefe do Poder Executivo propor 
a organização do Quadro do Pessoal, dos cartórios ofi
cializt>dos e a fixação dos respectivos vencimentos", 

e ligando-rle tal artigo ao disposto no artigo 1.0 e parágrafos, 
segue-se que o substitutivo preordena a ação do Governador, 
importando em invasão de sua esfera de iniciativa exclusiva. 

7 - No que respeita 1'0 problema do pessoal em exercício 
nos cartórios, o substitutivo não obriga, expressamente, como 
o fazia o projeto original, ao aproveitamento de todos os 
servidores. 

Mantém, todavia, a imprecisão do projeto quanto à lota
ção dos mesmos cartórios e é omisso quanto ao critério que 
presiàirá ao aproveitamento do pessoal. 
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Acresce que o substitutivo manda aplicar ao pessoal o 
disposto na Lei 819, de 31 de outubro de 1950, e, nos casos 
omissos, a legislação do funcionalismo (artigo 4.°) e lhes es
tende, desde logo, antes mesmo da criação de cargos, os bene
fícios da estabilidade e da inamovibilidade (artigo 5.°). 

Tais medidas agravam aquela assinalada imprecisão, 
criando possíveis direitos a reivindicações de cargos por parte 
de um número imprevisível de servidores. 

Demais, não tendo o substitutivo fixado data anterior em 
que fôsse considerada a lotação real, podem seus dispositivos 
ensejar abusos na admissão de servidores interessados nos 
benefícios da oficialização. 

Tal omissão é da maior gravidade considerada a ocorrên
cia do inevitável periodo de transição entre a oficialização de
cretada e sua regularização posterior, mediante a criação de 
cargos; e quanto a isso é falha a insatisfatória a orientação 
do substitutivo, como já o era a do projeto. 

8. Outro vicio fundamental do projeto consiste em que 
determina não apenas a criação dos cargos correspondentes 
às funções dos serventuários e servidores dos cartórios oficia
lizados, mas estende, desde logo ,ao pessoal dos cartórios não 
oficializados, vários direitos e vantagens do funcionalismo 
público, como afastamentos e aposentadorias. E o faz a 
expensas do Tesouro, quando os próprios funcionários públi
cos têm sua aposentadoria a cargo do Instituto de Previdência 
(com exceção dos nomeados anteriormente à sua criação). 

Dai se infere que, mesmo nos czrtórios não oficializados 
(que serão os mais rendosos), o Estado que não terá as van
tagens, será obrigado a suportar ônus consideráveis. 

Além disso, pelo artigo 10 do substitutivo, os proventos 
dos serventuários e servidores já aposentados Ou afastados, 
passam, imediatamente, para a responsabilidade do Tesouro. 

As providências acima apontadas, se revestem de maior 
significação e importância, considerando que a "Carteira de 
Aposentadoria de Servidores da .Justiça", como é notório, por 
insuficiência dos recursos auferidos, ainda não conseguiu co
locar-se em dia. com as aposentadorias já requeridas. Tal 
Carteira é extinta pelo projeto (artigo 11). 

O Estado receberá assim a sobrecarga, imediata dessas 
aposentadorias, juridicamente já configuradas e ainda. não 
atendidas pela Carteira. 

9. Além das observações já feitas quanto a vários in
convenientes do projeto é necessário salientar que o maior 
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óbice à sua execução, reside no vulto dos encargos financeiros 
que impõe ao Tesouro. 

Na atual situação financeira do Estado, que impõe res
trições de tôda ordem, no que tange às despesas públicas, êsse 
aspecto do projeto adquire tal preeminência, que, não aten
dido, poderá invalidar as vantagens dêle decorrentes. 

A avaliação precisa da despesa que o projeto acarretará 
depende do conhecimento exato do pessoai lotad.o nos cartórios, 
bem como do custo das indenizações com móveis e utensílios 
existentes nos oficios e ainda dos ônus resultantes de aposen
tadorias, licenças, salario-familia, etc. 

Cálculos aproximativos que se fizeram, indicam entre
tanto, que êsse custo será da ordem de quatrocentos milhões 
de cruzeiros anuais; considerando-se o total de 1.755 serventias, 
e fazendo-se o cômputo com base no número de escreventes 
registrados na Secretaria da Justiça, excluidos os escreventes 
não registrados e os praticantes, fiéis, datilógrafos e demais 
servidores em exercício naqueles cartórios. 

Para fazer face a essas despesas contará o Estado com 
as custas e emolumentos ora atribuidos aos serventuários e 
mais o produto da Taxa de Aposentadoria, criada pela Leis 
n. 465, de 1949. 

Relativamente a custas e emolumentos, entretanto, cum
pre atentar a que justamente os serventuários de cartórios de 
maior renda não exercerão provàvelmente o direito de opção 
estabelecido no parágrafo 1.0 do artigo 1.0 do projeto. 

Quanto à taxa de aposentadoria tem ela se mostrado in
suficiente para ocorrer a essas responsabilidades. 

Tais circunstâncias dificultam, pois, o cálculo exato do 
custo do projeto, a que se não pode chegar senão por insegura 
aproximação. 

Acresce que o cálculo acima apresentado tem em vista, 
apenas, os vencimentos, nele não se incluindo, como já assi
nalada, as despesas com aposentadoria, licenças, substituições, 
salário~família, sexta-parte e, ainda, indenização por moveis 
e utensilios, alugueis de salas, material de expediente e reno
vação futura dos móveis e utensílios. 

Ao considerar o problema das despesas é necessário pon
derar que o Executivo acaba de propor, a essa Colenda Assem
bléia, a elevação dos vencimentos e salários do funcionalismo 
público, imposta pelo crescente aumento do custo de vida. 

Essa elevação, a que era naturalmente compelido o Go
vêrno, representando, já de si, ponderável acréscimo na des
peza do Estado, terá repercussões também no custo do pro-
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jeto. pois os cálculos atuais dêste deverão ser ajustados opor
tunamente às novas bases de retribuição propostas para o 
funcionalismo. 

10. Vê-se, pois, que, embora, em tese, a oficialização 
possa merecer apoio, nos têrmos em que a colocou o projeto 
esbarra com dificulda.des e senões que pràticamente a inva
lidam. 

A relevância da matéria e as suas repercussões, quer em 
relação ao erário, quer em relação ao interêsse do público, 
aconselham a que, aceita a tese, se proceda a um estudo mais 
amplo sôbre os meios, modo e limites de sua concretização. 

No entendimento do Executivo, a elaboração de novo 
projeto sôbre o assunto poderia orientar-se pelos seguintes 
princípios que, sem destruir o objetivo da oficialização, asse
guram-lhe, ao invés, condições de viabilidade: 

a) distinção, em todo o Estado e não apenas na Capital, 
entre os serviços do fôro judicial e os do fôro extrajudicial; 

b) uniformização do regime dos serviços do fôro judi
cial. oficializando-se os cartórios dêles incumbidos, inclusive 
os da Capital; 

c) regulamentação adequada da opção, pelos titulares 
do interior, entre as serventias judiciais a serem criadas e as 
extrajudiciais remanescentes; 

d) estudo dos serviços do fôro extrajudicial, com o ob
jetivo de verificar-se, em face dos interêsses das partes, quais 
as serventias que, pela natureza de seus serviços, sejam com
patíveis com a oficialização, instituindo-se, quanto a elas, a 
oficialização progressiva, somente à medida em que vagarem 
ou quando criadas. 

11. Em consequência ao adotar-se tais normas, exami
nar-se-ão também as seguintes medidas complementares, com
preendendo duas ordens de providências; 

a) estudo, em bases atuariais, de um sistema de contri
buição, que permite estender, aos servidores dos cartórios não 
oficializados, o regime de aposentadoria, pecúlios e licenças, 
vigentes para o funcionalismo; 

b) revisão do Regimento de Custas mediante exame 
analítico de suas rúbricas, postas em relação à categoria, nú
mero e volume de serviço afeto às várias serventias. 

Com isto será o Regimento atualizado nas taxações que 
se mostrarem insuficientes, com o intuito de ressarcir o Esta
do dos ônus decorrentes da oficialização e beneficiar aquêles 
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titulares cujas serventias sejam deficitárias. Esta revisão do 
Regimento se deve fazer, também, objetivando a simplificação 
das suas tabelas, de modo a permitir mais fácil verificação, 
por parte do público, do montante das custas a que esteja 
sujeito. 

Nesta mesma ordem de providência, poder-se-á cogitar 
da viabilidade da concessão de subvenções aos cartórios de 
p2Z, que, apesar do aumento das custas, se mostrarem defi
citários. 

12. Parece ao Govêrno que tais normas e providências 
atenderiam aos justos reclamos da enorme classe de serven
tuários e servidores da justiça, resguardando, por outro lado, 
os interêsses do erário e das partes. 

13. São êsses, Senhor Presidente, os esclarecimentos que 
me cabe prestar em resposta ao ofício de Vossa Excelência. 
pedindo vênia para ponderar, ainda uma vez, quanto à con
veniência de se obter o pronunciamento do Poder Judiciário. 
sôbre tão relevante questão. 

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta 
consideração. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Governador do Estado 

A Sua Excelência o Senhor Doutor Vicente de Paula Lima, 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. 

D. O. de 4/9/1954 

SERVENTe ÁRIOS 

A Associação publica em seu boletim, qualquer colabora
ção de seus associados, pois os mesmos são os unicos respon
saveis pelas opiniões emitidas nos seus artigos. 

Apenas não aceitamos artigos que se refiram a assunto 
politico, religioso ou de caráter individual. 
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LEI N. 2.436, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1953 

"dispõe sôbre o quadro territOt,utl.. administrativo e 
judiciário do Estado, para o quinquênio 19.54 cc 19.58 
e dá outTaS pt'ovidências". 

Artigo 1.0 - O Quadro Territorial, Administrativo e 
Judiciário do Estado, para o quinquênio 1954-1958 é o estabe
lecido nesta lei. 

Artigo 3.° - O Quadro Territorial, Administrativo e 
Judiciário do Estado compreende 167 com~rcas, 435 municípios 
e 813 distritos, conforme os anexos ns. 1 e 2, que ficam fazendo 
parte integrante desta lei. 

Artigo 4.° - Os distritos, em qualquer tempo, podem ser, 
em lei especial, subdivididos em sub distritos para atender às 
necessidades do serviço público. 

§ 1.0 - Os subdistritos não poderão ter sede distinta da 
sede distrital e suas divisas serão fixadas por linhf's que por 
êles distribuam todo o território do distrito, fO l'mando área 
contínua. 

§ 2.° - Os subdistritos de um distrito serão numerados 
seguidamente e designados pela respectiva numeração ordinal. 

Artigo 5.° - Para que possa ser instaledo o distrito, é 
necessária a delimitação do quadro urbano da sede, nos têrmos 
do artigo 116 e seus parágrafos, da Lei n. 1, de 18 de setembro 
de 1947, observada a remuneração determinada pelo artigo 
2.° da Lei n. 2081 de 27 de dezembro de 1952. 

Artigo 6.° - Os oficiais do Registro Civil das Pessoas 
N aturais e Anexos dos distritos cujos territórios tiverem so
frido desmembramento por fôrça da presente lei, d~. lei n. 233, 
de 24 de dezembro de 1948 ou do decreto-lei n. 14334, de 30 de 
novembro de 1944, terão direito de preferência no provimento 
das serventias de igual natureza que se criai'em ou se vagarem 
na vigência da presente lei, desde que da mesma classe e de 
comarca de igual entrância. 

§ 1.° - O direito de preferência a Que se refere êste 
artigo só poderá ser exercido uma vez, dêle excluidos os que 
já tiverem sido promovidos ou removidos a título de compen
sação por anteriores desmembramentos, a menos que haja 
ocorrido novo desmembramento por fôrça desta lei. 

§ 2.° - Ocorrida a vaga, a Secretaria da Justiça e Negó
cios do Interior abrirá, pelo prazo de 30 dias a inscrição para 
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os candidatos à remoção, com fundamento neste artigo; para 
os distritos ou subdistritos criados por esta lei o prazo se con
tará do início da sua vigência. 

§ 3.° - Terminado o prazo a que se refere o parágrafo 
anterior, a Secretaria da Justiça e Negócios do Interior fará, 
dentro do prazo de 20 dias, a classificação dos candidatos 
inscritos, em ordem decrescente, tendo em vista a seguinte 
atribuição de pontos: a) 1 (um) ponto correspondente a cada 
5 quilômetros quadrados, ou fração excedente da metade, de 
território desmembrado, comprovado por atestado ou certidão 
do Instituto Geográfico e Geológico da Secretaria da Agricul
tura: b) 1 (um) ponto, correspondente a cada ano, ou fração 
excedente da metade, decorrido da data do desmembramento 
sofrido. 

§ 4.° - A classificação a que se refere o parágrafo anterior 
será publicada no "Diário Oficial" e dela caberá reclamação 
20 Secretário de Estado, dentro do prazo de 10 dias contados 
da publicação. 

§ 5.° - Não havendo reclamação, ou decididas as apresen~ 
tadas, será nomeado o candidato classificado em primeiro lugar 
na lista respectiva; em caso de empate na classificação, será 
nomeado o mais antigo na serventia. 

§ 6.° - Se a comarca a que pertencer o cartório que sofreu 
desmembramento tiver sido elevada de entrância, prevalecerá, 
pan os efeitos dêste artigo, a entrância vigente ao tempo do 
desmembramento. 

§ 7.° - A documentação, oferecida com um requerimento 
de inscrição, será valida para quaisquer outros do mesmo can
didato, desde que êste a ela se reporte nos seus demais 
requerimentos. 

§ 8.° - Os cartórios a que não concorrerem candidatos 
nos têrmos dêste artigo serão providos de acôrdo com a lei 
n. 819, de 31 de outubro de 1950. 

Artigo 16 - Ficam extintos o distrito de Abaitinga, no 
município de São Miguel Arcanjo e comarca de Itapetininga, 
os distritos de Dinisia e Tobiáras, no município e comarca de 
Promissão, e o distrito de Tatú, no município e comarca de 
Limeira, passando os seus territórios a integrar os distritos 
das sedes dos respectivos municípios. 

Parágrafo único - Ao oficial do Registro Civil das Pes
soas Naturais e Anexos do distrito de Tatú, cuja extinção é 
prevista neste artigo, fica assegurado o direito de remoção 
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para cartório de natureza e classe iguais. com preferência 
inclusive sôbre os casos previstos no artigo 6.° da presente lei. 

Artigo 17 - Ao oficial do Registro Civil das Pessoas 
Naturais e Anexos de distrito ora elevado à categoria. de muni
cípio e cuja sede municipal seja fixada em outra localidade, 
fica assegurado o direito de optar, com préferência absoluta, 
pelo cartório do distrito da sede no novo município, desde que 
o requeira ao Secretário da Justiça e Negócios do Interior no 
prazo de 30 dias a contar da vigência desta lei. 

Parágrafo único - O mesmo direito de opção fica assegu
rado ao oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos 
do município cuja sede é tn:nsferida pela presente lei, desde 
que o requeira na forma e prazo iguais. 

Artigo 18 - As comarcas criadas pela presente lei perten
cem aos mesmos distritos judiciais das comarcas de que foram 
desmembradas e são classificadas da seguinte forma: 

a) - em 3.a entrância as de Franco da Rocha, Guarulhos, 
São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul; 

b) - em 2. a entrância a de Americana; 
c) - em La entrância as de Adamantina, Duartina, Ge

neral Salgado, Getulina, Guaíra, Lençóis Paulista, Matão, 
Monte Azul Paulista, Nhandeara. Osvaldo Cruz, Presidente 
Bernardes, Regente Feijó, Registro, Santa Rosa de Viterbo e 
Tupi Paulista. 

Artigo 22 - Aos escreventes dos ofícios do Registro Civil 
das Pessoas Naturais e Anexos que, em virtude de criação 
de comarca, vierem a perder o anexo de tabelionato, fica asse
gurado o direito de inscrição em concursos para provimento de 
cartórios de notas. 

Artigo 23 - Ao oficial do Registro de Imóveis e Anexos, 
ao Distribuidor, Contador e Partidor, ao Depositário Público 
e aos Tabeliães de Notas e Anexos das comarcas que, por força 
da presente lei, sofrerem redução territorial, é assegurado o 
direito de opção por ofício da mesma natureza da comarca 
criada, respeitado, como preferencial, o direito de opção asse
gurado pelo artigo 21. 

§ 1.° - A opção de que trata êste artigo deverá ser re
querida, no prazo de 30 dias a contar da vigência desta lei, ao 
Secretario da Justiça de Negócios do Interior. 

§ 2.° - Não exercido esse direito de opção ele se devol
verá, dentro de igual prazo e nas mesmas condições, aos ser
ventuários das comarcas que sofreram desmembramento por 
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força da lei n. 1.940, de 3 de dezembro de 1952 desde que não 
tenha se valido do disposto no artigo 7.° da citada lei. 

§ 3.° - Nos casos em que a opção a que se refere êste 
artigo tenha sido exercida, em relação aos serventuários men
cionados no parágrafo anterior ela será utilizada para ser
ventias que consequentemente se tiverem vagado, mediante 
requerimento dentro do prazo de 30 dias seguintes à abertura 
da vaga. 

§ 4.° - Para efeito do disposto nos §§ 2.° e 3.° deste 
artigo, os serventuários neles referidos serão classificados, 
pel::!- natureza da função, em ordem decrescente da contagem 
de pontos, atribuidos estes na proporção de 1 para 5 quilô
metros quadrados, ou fração superior à metade, de território 
desmembrado, feita a respectiva prova através de certidão 
do Instituto Geográfico e Geológico da Secretaria da Agricul
tura, fazendo-se a chamada pela ordem da classificação. 

Artigo 24 - Nas comarcas criadas por esta rei haverá 
os seguintes ofícios de justiça: 

I - 1.0 e 2.° Ofícios de Notas e Anexos: 
11 - Registro de Imóveis e Anexos; 

111 - Distribuidor, Partidor e Contador com o Anexo 
de Depositário Público. 

Artigo 25 - Vetado. 
Artigo 26 - Ficem elevadas de entrância as seguintes 

comarcas: 
a) de 2.a para 3.a : Amparo, Assis, Avaré, Barretos, 

Bragança Paulista, Catanduva, Franca, Guaratinguetá, Itú 
J aú, Limeira, Lins, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Paraguaçu 
Paulista, Rio Claro, Santa Sruz do Rio Pardo, São Carlos, 
São João da Boa Vista, São José dos Campos e Tatuí; 

b) de La para 2.a : Andradina, Birigui, Garça, Ibitinga, 
Ituverava, Rancharia, Santo Anastácio, Serra Negra, Socorro 
e Tupã. 

Parágrafo único - A elevação de entrância a que se refere 
este artigo não importará na promoção dos titulares dos cargos 
de Juiz de Direito e de Promotor Público das respectivas 
comarcas. 

Artigo 27 - Vetado. 
Artigo 28 - As serventias dos distritos criados por esta 

lei, bem como dos demais em caso de vacância, poderão ser 
providas interinamente pelo Governador até o provimento re
gular. 
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Parágrafo único - O seventuário interino de que trata 
este artigo será rembolsado pelo titular que o suceder, das 
despesas de instalação do respectivo cartório. 

Parágrafo único - Ficará extinta, na comarca de Ara
çatuba, a Circunscrição Imobiliária cujo ofício vier a se va
gar, passando a remanescente a constituir Circunscrição única, 
e atribuindo-se-Ihe o arquivo daquela. 

Artigo 32 - Para os feitos de Registro de Imóveis as 
zonas urbana e suburbana da cidade - sede da comarca de 
Presidente Prudente ficam divididas em duas partes pelo 
eixo da rua Tenente Nicolau Maffei e pelo seu prolongamento 
em ambos os sentidos; em um sentido até encontrar o eixo 
do prolongamento projetado da avenida Antonio Prado e por 
êste até atingir a linha perimétrica interna da zona rural de
cretada pela Prefeitura Municipal; e no outro sentido até 
encontrar o eixo da rua Marechal Floriano por êste até o 
eixo da rua Sargento Firmino Leão e por êste até atingir a 
linha perimétrica interna da zona rurá], referida. 

Parágrafo único - Ao serventuário da 1.a Circunscri
ção do Registro de Imóveis fica assegurado o direito de esco
lher, dentro do prazo de 30 dias contados da vigência desta 
lei, uma das partes a que se refere êste artigo, cabendo a outra 
à 2.a Circunscrição. 

Artigo 33 - Esta lei entrará em vigor a 1.0 de janeiro 
de 1954, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo aos 30 de 
dezembro de 1953. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Antonio Carlos de SaJ-les Filho 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 30 de dezembro de 1953. 
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Carlos de Albuquerque Seiftarth, 
Diretor Geral Substituto 

D. O. de 31/12/53. 
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