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Colaboração 

DELONGA E CONSEQUENCIA 
PREJUDICIAL . 

ANTONINO CINTRA 
Sta. Adelia 

Sem preconceitos inconcebíveis e ante aberrações injus
tificáveis, o silêncio, comportar-se-ia numa falta de acrimonia. 
- Isto, em linguagem forense quer dizer - não pode passar 
em julgado o que ainda está para ser julgado. - Sem mais 
preâmbulo, vamos aos caso que nos conduz a Esta tirada. -
Pelo que se infere do concebido, impõe-se medida mais ade
quada aos provimentos de cartórios, dos ofícios de justiça, 
porque o que se dá com o atual sistema vigente está longe de 
consultar os interesses do público em geral e da própria 
justiça. É grande O número de cartórios do registro civil 
que estão funcionando sob o prejudicial regime de interini
dade. - Uma radical modificação está exigindo a boa ordem 
de serviço, tanto no que tange ao praso estabelecido pela lei 
para os candidatos nomeados assumirem o exercício, como 
também, 110 que diz respeito à faculdade dos mesmos candi
datos optarem ou não pela nomeação expedida. - Infelizmen-
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te. nem tôdas as nomeações interinas se acham escoimadas de 
tôda e qualquer impureza. Porque s€ uns estão capacitados de 
desempenhar o cargo, outros se apresentam destituidos de 
capacidade, pelo que se observa em frisantes observações. 
E porque se dá essa anomalia? Por fatôres vários. O praso 
de 60 dias que a lei concede ao nomeado para assumir o exer
cício do cargo não deixa de ser demasiado, e inoperante. E 
se o nomeado impugna o cargo para o qual se inscreveu e foi 
nomeado, lá vai outra delonga à escolha de candidatos classi
ficados, até esgotar o último. - O que em hipótese alguma 
deve acontecer é que pessoa de tôda leiga ao serviço de tanta 
responsabilidade, seja nomeada para exercer o cargo mesmo 
sob o regime de interinidade. - É intuitivo que, o exercício 
cartorario não se presta para servir de estágio ou de escola 
de aprendizagem, mas de ação decisiva e sequente que de
manda o trabalho. - Em tais emergencias só advem prejuísos 
aos interesses públicos e da própria justiça. Se a legislação 
vigente regularisa o provimento de ofícios de justiça mediante 
tempo de serviço prestado pelo intessado no provimento, com 
comprovante judicial ou por concursos de provas, é porque 
visa com isso prover no cargo pessoa idonea e que possa 
corresponder com as exigencias da lei. - Entretanto, e por 
falta de serventUlários, nomeam-se pessoas completamente 
estranhas aos trabalhos do ofício, e às vêzes até incapazes de 
escreverem o que desejam, segundo observações frisantes que 
se colhe no dealbar da profissão. - Para cúmulo dos impre
vistos, acontece que escrivão que ocupa cargo transitoriamente, 
seja êle competente ou não, pouco se lhe dá que quem vier 
atraz encontre em boa ou má ordem o serviço de escrituração. 
O efetivo que vier que se arrume com puder. Isso não escapa 
à regra da excessão, mas bem que se pode dar. Para seme
lhantes interinidades, seria sempre preferível a nomeação de 
escreventes com algum tirocínio do trabalho, ainda mesmo 
com pouco tempo de serviço, por exemplo que tivesse dois anos 
de ofício e que pelo menos tem já noção do que seja o trabalho 
e a responsabilidade do encargo e, escapariam leigos de até 
se comprometerem com trabalhos errados. 
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Colegio Notarial 

TER.CEIRA JORNADA KOTARIAL 
BRASILEIRA 

Dando prosseguimento ao programa traçado a Federação 
Brasileira de Colégios Notariais, sediada na Capital Federal, 
designou a cidade de Belo Horizonte para sé de da 3.11 J()rnada 
Notarial Brasileira. Efetivamente, na última semana de Ju
lho p.p. realizou-se na bela capital mineira a referida jornada 
que foi mais uma magnífica afirmação do promissor desen
volvimento da ideia da formação de uma consciencia notarial 
no Brasil, pela progressiva evolução do ideal notarial, tantas 
foram as delegações de Colégios Notariais dos diversos Estados 
do Brasil que compareceram ao mencionado certamen. O pro
grama delineado foi cumprido com muito brilho e sucésso, com 
inteiro apoio do Governo do Estado de Minas Gerais presente 
a todas as solenidades assim como as altas autoridades judi
ciarias, o Exmo. Sr. Dl'. Presidente do Tribunal de Justiça e 
o Exmo. Sr. Dr. Corregedor Geral. Durante a sessão solene 
de instalação, discursaram, o Tabelião Everardo Vieira, Presi
dente do Colegio Notarial do Estado de Minas Gerais, o Ta
belião Antonio Augusto Firmo da Silva, Vice-Presidente do 
Conselho Permanente da União Internacional do Notariadú La
tino, o Tabelião Francisco Teixeira da Silva Junior, Presidente 
do Colegio Notarial do Estado de São Paulo e o Exmo. Sr. Dr. 
Secretario da Justica do Estado de Minas Gerais, todos exal
tando a importância e a responsabilidade do notário na vida 
social, em todos os seus multi pIos aspectos. 

Foram as seguintes resoluções da 3.11 Jornada Notarial 
Brasileira: 

3.1l. JORNADA NOTARIAL RASILEIRA 

RESOLUÇõES 

TEMÁRIO - ítem "a" - DA FUNÇÃO NOTARIAL NO 
BRASIL. 

I - Ratificar as resoluções anteriores relativas à de. 
finição dada ao Notário e ao alcance da função 
notarial. 
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TEMÁRIO - ítem "b" - SEU EXERCíCIO. 

II - Encarregar o Tabelião Dr. Antonio Augusto Fir
mo da Silva de redigir o ante-proj'eto da "Lei Or
gânica do Notariado", que apresentará à aprecia
ção da Federação Brasileira de Colégios Notariais. 

TEMÁRID - ítem "c" - LEGISLAÇõES ESTADUAIS. 

III - Que a Federação Brasileira de Colégios Notariais' 
se encarregue de solicitar aos notários dos vários 
Estados, pelos meios que entender, a remessa dos 
textos legais relativos à Organização Judiciária,. 
reguladores da função notarial, bem como dos que 
regulam a creação, provimento e vacancia dos 
ofícios notariais. 

TEMÁRIO - ítem "d ,; - PROJETO DE CODIFICAÇÃO DA 
LEGISLAÇÃO NOTARIAL BRASILEIRA. 

O tema deixou de ser debatido por ter a resolução. 
tomada na 1.a Sessão Ordinária, relativa ao ítem 
"b", de sua agenda de trabalhos, fixado o pensa
mento do plenário sôbre a matéria. 

TEMÁRIO - ítem "e" - O RECONHECIMENTO DE FIRMA 
EM FACE DAS LEIS FISCAIS. 

Recomendar que a FEDERAÇÃO BRASILEIRA 
DE COLÉGIOS NOTARIAIS se dirija à Diretoria 
das Rendas Internas ou a quem de direito, solici
tando uma Circular que consolide as decisões e 
instruções relativas às isenções de sêlos nos reco
nhecimentos de firma, para que as flagrantes 
divergências dos textos de lei sôbre a matéria 
não dificulte aos notários uma identidade de con
duta e solicitar, mais, que quaisquer alterações 
ou isenções futuras sejam comunicadas à mesma 
Federação, para divulgação à classe. 

TEMÁRIO - ítem "f" ~ SÉDE DA IV JORNADA NOTARIAL 
BRASILEIRA - TEMARIO. 

4-

V - Decidir que o Estado do Rio de Janeiro seja séde 
da IV Jornada Notarial Brasileira, a realizar-se 
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em 1955, devendo ser organizada pelo Colégio 
Notarial do Estado do Rio de Janeiro. Sugerir 
ao referido Colégio Notarial que inclua na Co
missão Organizadora os Colégas Djalma Coutinho, 
Tarcísio José de Almeida e Murilo Augusto Es
teves da Costa. 
Decidir adotar como temário da IV Jornada Na
tarial Brasileira o organizado para o 4.° Con
gresso da União Internacional do Notariado La
tino, a realizar-se no Rio de Janeiro em 1956. 

NOTAS 

Lembramos aos nossos presados colégas de todo o Brasil, 
que o nosso país foi escolhido para séde do 4.° Congresso In
ternacional do Notariado Latino que será realisado em Agos
to de 1956 no Rio de Janeiro, tendo sido organisado o se
guinte Comité Executivo: Presidente, Fernando de Azevedo 
Milanez, tabelião do Distrito Federal; Vice-Presidente, José 
Campos de Souza, tabelião em Sergipe; 2.° Vice-Presidente, 
Temistocles Silva, tabelião no Estado do Rio; Tesoureiro, Esaú 
Braga Larangeira, tabelião no Distrito Federal, e Secretario 
Geral, Antonio Augusto Firmo da Silva, tabelião nesta Ca
pital. 
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Leis e Decretos 

LEI N. 2.757, DE 19 DE OUTUBRO DE 1954 

Acrescenta parágrafo ao artigo 30 da Lei n. 819, de 31 de 
outubro de 1950. 

LUCAS NOGUEIRA CARCEZ, GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, 

FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Ao artigo 30 da Lei n. 819, de 31 de outubro 
de 1950, fica acrescentado o seguinte parágrafo: 

"Parágrafo único - Ao escrevente será conce
dida também equiparação a fim de inscrever-se em 
concurso para provimento de ofício de classe igualou 
imediatamente inferior, desde que da mesma natureza 
ou com anexo do ofício vago ". 

Artigo 2.° -Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 19 de 
outubro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA CARCEZ 
Edgctrd Baptista Pereira 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 20 de outubro de 1954. 
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Cctrlos de Albuquerque Seiffarth - Dirretor Geral, Subst. 

D. O. 21/10/54. 
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LEI N. 2.778, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1954 

Faculta aos atuais serventuários e eSC1"eVentes da justiça, 
bachareis em direito e com mais de 20 anos de efetivo exer
cício, inscreverem-se em concurso de remoção ou pr01noção 
para quaisquer das serventias 1"eferiãas no artigo 5.° da 
Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950. 

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

FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - É facultado aos atuais serventuários e es
creventes da justiça, bacharéis em direito e com mais de 20 
(vinte) anos de efetivo exercício, inscreverem-se em concurso 
de remoção ou promoção para quaisquer das serventias refe
ridas no artigo 5.° da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950. 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 18 de no
vembro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Edgard Baptista Pereira 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria do Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 13 de novembro de 1954. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral, Subst. 

D. O. 19/11/54. 

LEI N. 2.777, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1954 

Dispõe sôbre criação da comarca de Paulo de Faria. 

LUCAS NOGUEIRA tiARCEZr-~OR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, 

FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 
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Artigo 1.0 - É criada a comarca de Paulo de Faria, clas
sificada em VI. entrância, com sede no município do mesmo 
nome, pertencendo à seção judici::íria da circunscrição de Bar
retos e abrangendo os distritos de Paulo de Faria, Oriunduva 
e Riolândia. 

Artigo 2.° - Na nova comarca, haverá os seguintes ofí-
cios de justiça: 

I_Lo e 2.° Ofícios de Notas e Anexos. 
II - Registro de Imóveis e Anexos. 
III - Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais com os 

anexos de Distribuidor, Contador, Partidor e Depositário Pú
blico. 

Artigo 3.° - Para servirem na comarca a que se refere o 
artigo 1.0, são criados: 

I - um cargo de Juiz de Direito, um de Promotor Público 
e três de Oficiais de Justiça. 

II - dois cargos de Escrivães do Juízo do 1.0 e 2.° Ofí
cios de Notas e Anexos. 

lU - um cargo de Oficial de Registro de Imóveis, com os 
anexos de registro de títulos e documentos, de protesto, de Es
crivão de Juri, de Menores e das Execuções Criminais e Corre
gedoria Permanente. 

Artigo 4.° - Fica assegurado ao atual Oficial do Registro 
Civil da sede o direito de optar, no prazo de trinta dias da vi
gência desta, por um dos ofícios de Notas e Anexos. 

Artigo 5.° - A instalação da Comarca depende de prédio 
aparelhado para forum e cadeia, bem assim de casas para re
sidência do Juiz de Direito e do Promotor P'íblico, mediante 
locação. 

Artigo 6.° - As despesas correrão pelas verbas do orça
mento, suplementadas, se necessário. 

Artigo 7.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 18 de 

novembro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Edgard Baptista Pe?'eira 

Pubricada na Diretoria Gera] da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 18 de novembro de 1954. 
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D. O. 19/11/54. 
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LEI N. 2.779, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1954 

Dispõe sóbre a unificação do Cartório de Registro Imobiliário 
da Comarca de Tupã. 

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

FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - A comarca de Tupã passa a ter um só Car
tório de Registro Imobiliário. 

Artigo 2. 0 - Fica anexado ao cartório da 2.a Circunscri
-ção, que terá a denominação de Cartório de Registro de Imó
veis e Anexos da Comarca, o da La presentemente vago. 

Artigo 3.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 18 de 
novembro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Edgard Baptista Pereira 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
~egócios do Govêrno, aos 18 de novembro de 1954. 

Carlos de Albuquw/'que Seiffarth - Dir2tor Geral, Subst. 
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Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

N. 12.410 - Juízo de Direito - Caçapava - "O escre
vente exonerado de um cartório, pode ser nomeado para outro 
da mesma natureza, independentemente de novo exame, na 
forma do art. 14 do Decreto n. 5.129 de 1931 mas é necessário 
que o processo da nova nomeação siga os tramites legais para 
ser afinal homologada. Só depois de tudo, na forma da por
taria n. 6 de 1949, desta Corregedoria é que poderia ter enca
minhado o pedido de nomeação para oficial maior. No pre
sente caso, é necessário assim se proceda para o regular exer
cício do escrevente. - São Paulo, 4-11-54. (a) Pedro Chaves". 

D. O. 6/10/54.. 

CONSELHO SUPERIOR DA ~1AGISTRATURA 

PRESID~NCIA 

PROVIMENTO N. XXXXI 

o Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribui
ções legais, 

Determina aos Srs. Juizes de Direito do Estado: 
a - que não recebam autos conclusos para despacho ou 

sentença sem assinar carga no livro competente do cartório;: 
b) - que enviem até o dia 31 de outubro próximo futuro, 

uma lista dos autos que se encontram em seu poder para des
pacho ou sentença, com indicação do processo e nomes das. 
partes; 

c) - que nunca se afastem das comarcas sem prévia 
comunicação à Presidência do Tribunal; em caso de necessi
dade urgente do afastamento, a comunicação deverá ser feita 
dentro de quarenta e oito horas; 
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d) - que enviem, no prazo de dez dias, o endereço de
sua residência, número de telefône próprio ou daqueles em. 
que possam ser chamados; 

e) - que comuniquem se os escrivães e mais auxiliares 
da Justiça moram nas comarcas, assim como os futuros afas
tamentos dêles da mesma. 

Publique, registre-se e cumpra-se. 

S. Paulo, 27 de setembro de 1954. 

Manuel Gomes de Oliveira - Presidente - Paulo Co-· 
lembo - Vice-Presidente - Pedro Chaves - Corregedor 
Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N. XXXXIl 

O Conselho Superior da Ma{Jistmtu1"a, no uso de suas atri
buições legais, 

Determina aos Srs. Escrivães do Estado: 
a) - que nunca entreguem autos fora do cartório sem. 

carga no livro competente; 
b) - que não se afastem das comarcas, sem prévia 

comunicação à Corregedoria Geral da Justiça e licença do 
Juiz; em caso de urgência, a comunicação deverá ser feita e· 
a licença pedida no prazo de quarenta e oito horas; 

c) - que enviem à Corregedoria Geral da Justiça, no· 
prazo de 10 dias, a indicação de sua residência, do endereço 
do cartório, número de seu telefone ou daqueles em que possam 
ser chamados. 

Publique-se, regitre-se e cumpra-se. 

S. Paulo, 27 de setembro de 1954. 

Manuel Gomes de Oliveira - Presidente - Paulo Colombo 
- Vice-Presidente -Ped,·o Chaves - Corregedor Geral da. 
Justiça. 
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DESP ACHOS PROFERIDOS 

N. 12.278 - Juízo de Direito da 14.a Vara Cível. - Ca
-pital - "O despacho de M.M. Juiz da 14.a Vara Cível de São 
Paulo, transmitindo a esta Corregedoria por ofício, revela que 
s. excia., juiz erudito, culto e trabalhador, não descura da 
importante tarefa que a lei lhe atribui de exercer severa cor
reição permanente no exame de autos e papeis que lhe passam 
pelas mãos. Na especie, aquilo que ficou decidido por s. excia., 
deve ser atendido como norma geral por todo notariado do 
Estado, porque atende ao princípio norteador da Corregedoria 
Geral, no sentido de melhorar e aperfeiçoar todos os serviços 
forenses. 

O reconhecimento de letra e firma nos documentos parti
'culares, lhes empresta autenticidade decorrente da fé publica 
dos Tabeliães e assim, devem ser revestidos da maior cautela 
'esses atos notariais. Não é boa a prática de se permitir a 
apresentação ou abonação da letra e firma do mandante pelo 
proprio mandatario, por grande que seja idoneidade moral des
te e casos já se verificaram, de abusos e responsabilidades. 
Acolhendo portanto em espécie a justifieativa apresentada pelo 
'Tabelião, determino que o aludido despacho seja publicado ao 
:pé deste, para conhecimento geral e fiel observancia. 

São Paulo, 26 de novembro de 1954. (a) Pedro Chaves ". 

Despacho a que se refere o despacho supra: 

Copia do despacho de folhas dez: "Junte-se novo mandato, 
em forma regular. O de fls. 4 não preenche aos requisitos le
gais, uma vez que o Tabelião, não conhecendo a pessôa do 
mandante, admitiu como abonador dela, justamente um dos 
mandatarios instituidos no documento cuja firma se pretendia 
reconhecer. A regra a aplicar-se continua sendo a mesma vi
gorante nas velhas Ordenações Filipinas. (Liv. I, tit. 78, par. 
ô.O). O abonador da identidade ao tabelião não deve ter inte
resse algum no negócio. Assim anotou Candido Mendes ao 
texto das Ordenações. - Se nas procurações por instrumento 
pubHco, a identidade do mandante, pessoa desconhecida ao 
notário, não pode ser atestada pelo mandatario (Cfr. Rev. dos 
Tribs. 1661713), pela mesma razão a firma na procuração em 
instrumento particular não poderá ser abonada pelo procura-
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dor instituido nesse instrumento. Transmita-se copia do pre
sente despacho ao Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça. 

S. P., 31-8-54, (a) L. Salles Jr.". 

N. 9.157 - Antonio Rodrigues Monge - Garça. - "O 
cancelamento da pena, não é possivel, uma vez que foi imposta 
por sentença que transitou em julgado, sendo confirmada por 
esta Corregedoria. Não é oportuno o estudo dos efeitos da 
aludida penalidade. Em caso concreto será o assunto exami
nado. 

S. P., 29-11-54. (a) Pedro Chaves .. 

N. 11.720 - Juizo de Direito da Vara das Execuções Cri
minais - Capital. - "A redistribuição dos faitos às novas 
varas criminais já está finda e as providências solicitadas já 
foram tomadas administrativamente. Arquivese. 

São Paulo, 29-11-54. (a) Pedro Chaves." 

N. 11.964 - Procurador Chefe do Instituto de Aposenta
doria e Pensões dos Comerciários - Capital - "Nos termos 
da informação do dr. Juiz de Direito da Vara dos Feitos da 
Fazenda Nacional, verifica-se a procedência da representação 
do dr. Procurador Chefe do r. A. P. C. e a solução a adDtar 
.é a que foi sugerido: nomeação de oficiais ad hoc. Fica o 
dr. Juiz de Direito autorizado a fazê-las. 

São Paulo, 29-11-54. (a) Pedro Chaves." 

N. 12.936 - Christiano de Carvalho Menezes - Capital -
'iA consulta formulada a fls. por Christiano de Carvalho Mene~ 
zes, escrevente do 24. 0 Tabelionato de São Paulo, envolve ques
tões de direito, cujo solução escaça à competência da Corregedo
ria Geral. 

Pretende o ctmsulente saber si é admissivel a inscrição de 
{:ontratos por instrumento particular dê compt'omisS.Q irretra
tável, de compra e venda de imóveis não loteados e de valor 
superior a dez· mi cruzeiros, como vem sendo feito nos cartó
rios do Registro de Imóveis da Capital. 

A solução da consulta, j á ficou dito, não pertence à Cor
regedoria. Geral e s6 poderá ser dada, pelo Colendo Conselho 
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Superior de Magistratura em processo de "dúvida", ou con
tenciosamente pelo egregio Tribunal de Justiça. 

São Paulo, 29-11-54. (a) Pedro Chaves." 

N. 11.820 - Instituto de Previdência ào Estado de São 
Paulo. - "Reitere-se a portaria n. 11.406, anotando-se que 
o selo de reconhecimento de firma é exigível tantas vezes. 
quantas as firmas reconhecidas. 

S. P., 27-11-54. (a) Pedro Chaves." 

D. J. 1.°/12/54. 

N. 11.836 - Secretaria da Justiça - Capital - "Os es
creventes de cartorios, na forma dos arts. 2.° e 15.°, § 3.°, do 
decreto n. 5.129 de 23 de Julho de 1931, são classificados em 
categorias e seus vencimentos fixados pela Secretaria da Jus
tiça, mediante proposta dos respectivos serventuários. Na. 
caso deste processo, o sr. 24.0 Tabelião de São Paulo, informou 
que seu cartorio conta com trinta escreventes, indicando a nu
meração ordinal de cada um e acrescentando que a forma de 
remuneração adotada é a de porcentagens sobre o serviço, na 
base de 50 70 sobre os emolumentos recolhidos. 

Encontra a Secretaria da Justiça dificuldade para fazer 
a fixação dos vencimentos, dada a forma adotada da remune
ração porcentual. Esta forma de remuneração não é proi
bido pela lei, sendo até admitida expressamente pelo art. 5.°, 
§ 1.0 da Lei 2.177 de 23 de Julho de 1953, mas não pode ser 
adotada com exclusividade, sendo indispensável a existência 
de uma parte fixa, sem o que não poderá ser cumprido o dis
posto no art. 15 do decreto 5.129. Determino pois ao sr. 24.0' 
Tabelião que apresente uma proposta de fixação de vencimen
tos de seus excreventes da qual conste uma parte fixa e outra 
porcentual, dentro do prazo improrrogável de dez diaz. Essa 
fixação é indispensável pata efeitos de ferias, licença premio, 
etc. e em última hipótese, será feita ex-ofício pelo Secretaria 
da Justiça, baseada no balancete da receita e despesa a que se' 
refere o art. 6.°, paragrafos 2.° e 3.°, do decreto 10.719, de 
27 de novembro de 1939. 

S. P., 27 de novembro de 1954. (a) Pedro Chaves." 

14 -
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Noticias Eleitorais 

RESOLUÇõES, ACÓRDXOS, ETC. 

ESCRIVÃO ELEITORAL - Possibilidade de designCLÇão do 
Oficial do Registro Civil - Êste se1'ventuárto exerce as 
{unç(Jes de escrivao nos processos de habthtaçao mat1"'/, .. 
monial (Q.rt. 742 e segs. do Código de Processo Civil). 

ACÓRDÃO N.o 30.593 

PROCESSON.o 1.222, de BOTUCATU 

CLASE SÉTIMA 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo, por votação unânime, designar, para o serviço 
eleitoral, o cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do 
1.0 subdistrito da sede. 

As razões de decidir são as 'seguintes: 
Em tese, não se pode negar ao Oficial do Registro Civil 

qualidade para exercer as funções de escrivão eleitoral. 
É que exerce, também, as funções de es{!rivão nos proces

sos de habilitação matrimonial. (Art. 742, e seguintes, do 
C. P.C.B.) 

No caso concreto, as ponderações do Dr. Juiz Eleitoral 
convencem de que a designa'Ção do titular do Cartório de Re
gistro Civil, do 1.0 Subdistrito da sede, para exercer as fun
ções de escrivão eleitoral da 26.a Zona - Botucatu, melhor 
servirá aos interêsses do serviço eleitoral. 

São Paulo, 27 de abril de 1954 - ALMEIDA FERRAR!, 
Presidente - ALCEU CORDEIRO FERNANDES, Relator. 
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SERVIÇO ELEITORAL - Aplica-se à escrivania eleitoral o 
disposto no art. 17 e parágrafos do Decreto Estadual n. 
5.129, de 23-7-1931 - Pode o escrivão distribuir serviços 
aos escreventes de seu cartÓ'r'io - Podem êstes funcionar 
em atos presididos pelo juiz eleitoral, ainda que o escri
vão se encontre no exercício do cargo - Essa permissão 
niio se estende aos atos privativos do escrivão. 

ACÓRDÃO N.o 29.967 

PROCESSO N.o 1.783, DE MONTE APRAZíVEL 
CLASSE SÉTIMA 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos n.o 1.783, da 
Classe Sétima. 

O Dr. Juiz Eleitoral da 77.s Zona, Monte Aprazível, após 
ponderar que "vem êsse Egrégio Tribunal decidindo que a 
designação para as funções de escrivania eleitoral envolve a 
atribuição do encargo não apenas ao serventuário titular do 
cartório, mas à própria serventia, donde a conclusão de que, 
no impedimento do escrivão, o serviço eleitoral será, indepen
dentemente de novo ato dêsse Alto Colégio, desempenhado 
pela pessoa a quem, na conformidade das leis de organização 
judiciária, incumbir a substituição daquele ", consulta; 

1 - nos atos que se realizam sob a presidência do juiz 
eleitoral, pode a função escrivanística ser desempenhada por 
escrevente do cartório eleitoral, ainda que em efetivo exerCÍ
cio se encontre o Escrivão (tal como se passa no cível e no 
crime) ? 

2 - é aplicável à escrivania eleitoral o disposto no art. 
17 e §§ do decreto estadual 5.129, de 23 de julho de 1931, 
normas que admitem, sob certas formalidades, distribua o es
crivão determinados serviços a cada um dos seus escreventes? 
Se afirmativa a resposta, pode ocorrer a designação de mais 
de um escrevente para o s6 serviço eleitoral? 

As perguntas, acordam os juízes do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo, por votação unânime, responder afir
mativamente, ressalvando, entretanto, que a permissão é para 
atos que o escrevente pode praticar e não para os privativos 
do escrivão eleitoral. 

São Paulo, 29 de janeiro de 1954 - ALMEIDA FERRA
RI, Presidente - CELSO LEME, Relator. 
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Noticiário 

A S. Exa., o Sr. Dr. Deputado Vicente de Paula Lima, .. 
M. D. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de·· 
São Paulo. 

OFíCIO N. 121/54, DO SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, NOS SEGUINTES, 

TERMOS: 

São Paulo, 20 de novembro de 1954 .. 

Senhor Presidente: 

O Instituto dos Advogados de São Paulo, entidade cul
tural que inscreve entre as suas finalidades a defesa dos·, 
interesses da Justiça e da classe dos advogados, pede v~nia 
a Vossa Excelência para apresentar a propósito dos Pro
j etos de lei relativos a "Oficialização dos Cartórios" e do· 
"Regimento de Custas dos Escrivães em Geral", ora em trân-· 
sito por essa douta Assembléia Legislativa, as seguintes con- . 
siderações: 

I - Como se depreende dos debates havidos na Egre-· 
gia Assembléia Legislativa e dos comentários e notícias pu
blicados pela imprensa, em torno do Projeto n. 593/52, dis-· 
pondo sobre a oficialização dos ofícios de justiça, o principal 
obJetivo visado pelos defensores dessa medida é o de assegu- . 
rar condigna remuneração dos servidores dos cartórios não· 
estipendiados pelo Estado, de maneira a proporcionar-lhes 
padrões de vencimentos à altura das responsabilidades de 
suas funções. 

Crê, entretanto, este sodalício, que tal objetivo, de todo· 
justo e humano, poderia ser atingido, sem os percalços acar
retados pela imediata burocratização dos cartórios, providên
cia essa que requer os mais acurados estudos, sob pena de 
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-.converter-se em fonte de graves prejuízos para o normal fun
. .cionamento do aparelhamento do Poder Judiciário. 

A solução preconizada seria a de, a par da fixação de 
niveis mínimos de vencimentos para as diferentes categorias 
de servidores, atribuir-lhes uma porcentagem, a título de par
ticipação, sobre as custas arrecadadas pelos cartórios, quota 

· essa que seria prevista no próprio Regimento de Custas, de 
· cuj a reforma ora se cogita. 

Dessa forma, conjugando-se o problema da remuneração 
dos escreventes e auxiliares dos cartórios não oficializados 

· com o da reforma do sistema de cobrança de custas, será pos
sível encontrar solução adequada para a questão, evitando-se 

· os males decorrentes da pronta oficialização d~s cartórios. 
I - Por outro lado, evidencia-se a necessidade de uma 

radical mudança no sistema de cobrança de custas judiciais, 
adotando-se processo mais simples e racional, de modo a abolir 
o sistema vigente, que toma por critério para o cálculo das 

· custas a fixação de emolumentos para cada ato ou termo 
praticado nos autos. 

Não merecem nosso aplauso, portanto, os Projetos de 
lei em andamento nessa Egrégia Assembléia, ns. 1.219149, 

· 24151, 50150 e 496154, que se limitam a propor elevações nas 
atuais tabelas de custas e emolumentos. constantes do Re
gimento em vigor, em bases empíricas, sem aventar novos 

· critérios ou soluções para a elaboração do futuro Regimento 
de Custas. 

O sistema vigente, que reputamos inconveniente e obso
leto, apresenta inumeras desvantagens, dentre as quais so
breleva a impossibilidade, para todos os que recorrem aos ser
viços da Justiça, de fazer uma e8timativa, aproximada, embo
ra, das despesas a serem efetuadas em determinado processo 

· judicial. 
IH - Muito mais simples, prático e lógico, seria fixar 

· "a forfait", para cada tido de processo, o montante global 
das custas e emolumentos, incluidos todos os termos e atos 
até final, estabelecendo-se porcentagens decrescentes calcula
das em função do valor da causa, ou sej a, adotando-se o sis
tema de progressão por partes ou categorias, "au reb0urs". 

Tal sistema permitiria distribuir melhor os encargos e 
· despesas com a manutenção do aparelho judiciário, estabele-
· cendo-se a igualdade de taxação nas causas de idêntica natu-
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reza e valor, independentemente do número de atos ou termos, 
tantas vezes - et pour cause - inuteis ou dispensáveis. 

Além do mais, o regime vigente no Regimento de Custas 
onera mais as classes populares, de vez que as despesas ju
diciais se medem, não pelo valor da causa, mas pelo número 
de atos praticados, que, em regra, são idênti.cos nos mesmos 
tipos de processo, qualquer que seja o valor da causa. Che
ga-se, dessa forma, a pagar em custas, em inventários de di
minuto monte, em que há herdeiros menores, importâncias 
quatro vêzes maiores do que as contadas em arrolamento de 
vulto, processados de acôrdo com o artigo 523 do Código de 
Processo Civil. 

Olvida, o regime vigente, a sábia regra inscrita no arti
go 202 da Constituição da República: 

"Os tl'ibutos terão caráter pessoal, sempre que 
isso for possível, e serão graduados conforme a capa
cidade econômica do contribuinte". 

Observe-se, aliás, que o sistema por nós preconizado já 
é o adotado para o pagamento das custas na Justiça do Tra
balho, e, no Distrito Federal e nos Estados de Minas Gerais 
e do Rio de Janeiro, para os inventários e arrolamentos, em 
que ae:. despesas são calculadas com base no valor dos espólios. 
Em parte, o projeto n. 496-54 adota esse sistema, justamente 
para os inventários e arrolamentos, nos quais as custas são 
graduadas em função do valor dos montes respectivos. 

IV - A nosso ver, dever-se-ia, cogitar da reforma ra
dical do vigente Regimento de Custas, após detidos estu
dos, que visariam a uma mudança de sistema, e não apenas 
à majoração de itens e rubricas das tabelas com maior ou 
menor fundamento. 

A adoção desse novo critério possibilitaria, outrossim, 
a fixação de percentagem sôbre o valor das custas, para 
atribuição aos escreventes e auxiliares das serventias, o que 
poderia constituir um meio termo, de transição entre o re
gime atual e o da oficialização dos cartórios. 

No estudo do assunto, conviria que essa Egrégia Assem
bléia Legislativa considerasse a necessidade de uma reforma 
de base, e não simplesmente de majoração nas tabelas, pois, 
caso contrário, em breve haveria novas reclamações, dada 
a contínua ascenção do custo de vida. E somente a fixação 
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de custas em função do valor das coisas, porcentualmente, po-
derá obviar a tais inconvenientes. . 

Que haja, contudo, moderação e critério no estabele
cimento dessas porcentagens, é o que espera a coletividade. 

V - Estas são as sugestões que INSTITUTO DOS ADVO
GADOS DE SÃO PAULO submete à apreciação dos ilustres 
membros do Poder Legislativo do Estado. como sua contri
buição ao estudo de dois relevantes problemas que vem preo
cupando todos quantos almejam o melhor aparelhamento da 
Justiça, para a consecução de sua elevada missão, essencial 
na organização do Estado de Direito. 

Em reunião realizada a 27 de outubro último, o Conselho 
deste sodalício aprovou a remessa das considera'ções supra a 
essa douta Assembléia, lembrando, outrossim. a oportun-idade 
da audência dos órgãos competentes dos Poderes Executivo e 
Judiciário, bem como das entidades ligadas ao Fôro, sôbre a 
conveniência e viabilidade das sugestões oferecidas. 

Renovo a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protes
tos de minha elevada consideração e apreço. 

a) JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA 
PRESIDENTE 

A VI S O 

As contribuições SOCIaIS, para os serventuáriús que qui
zerem ingressar em nosso quadro social, a partir de janeiro 
de 1955, terão um acresci mo de Cr$ 50,00, passando de 
Cr$ 200,00, para Cr$ 250,00. 

Para os atuais associados, NÃO HAVERÁ AUMENTO. 
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