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COLEGAS, PARABENS! 

J. ODILON DE ARAUJO 
(Oficial do Registro de Imóveis e anexos de lVIogi das Cruzes) 

Constituiu indubitavelmente uma grande e magnifica 
vitória para a nobre classe dos servidores da Justiça a reti
rada da pauta, pelo seu proprio Autor, do malsinado proJeto 
de lei n.o 615/54, apresentado em fins da legislatura passada 
á Assembléia Legislativa do Estado pelo Deputado Salgado 
Sobrinho. 

É de recordar aqui - aos que dêle não tivessem tomado 
conhecimento, pois que rápidissima, "et pour cause", estava 
sendo a sua tramitação naquela Casa - que êsse infeliz pro
jeto cuidava, nada mais, nada menos, de conferir ao Serven
tuário ou Escrevente que permanecesse afastado de suas fun
ções para ocupar cargos eletivos, 2 (DOIS) pontos, por legis
latura ou pe1'iodo governamental!! 

Em artigo anterior, publicado nesta mesma Revista, em 
i:leu último número, focalisando o aspeto imoral do projeto, 
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acentuei que iria êle PREMIAR (é bem essa a expressão ade
quada) aqueles que se afastassem voluntariamente de suas 
funções precipuas de Serventuário ou de Escrevente, em detri
mento dos que, cônscios de suas responsabilidades e dos seus 
deveres para com a carreira que abraçaram, permanecem no 
exercício ININTERRUPTO de seus cargos. 

Para mostrar o injusto da proposição (que custa a crer 
houvesse sido aprovada em primeira discussão, com pareceres 
favoraveis e unânimes das Comissões pelas quais transitou), 
assinala va eu que aqueles Serventuários ou Escreventes que, 
no cumprimento de suas mais elementares obrigações, se 
achem no EXERCíCIO EFETIVO das funções, a lei vigente 
n.O 819, de 31 de outubro de 1950, confere apenas 1 (UM) 
ponto por cinco anos de serviços prestados sem interrupção. 
E pelo projeto de lei em critica, iriam os felizardos Serven
tuários ou Escreventes ocupantes de cargos eletivos ter, POR 
PERIODO GOVERNAMENTAL OU LEGISLATURA (que 
é, em regra, de 4 anos) 2 (DOIS) pontos cada quatTo anos!! 

Não é verdadeiramente incrivel, pasmoso, o que se pre
tendia fazer? 

Foi preciso que urna vóz altiva, autorizada, independente, 
como felizmente as há na Assembléia Legislativa, se erguesse 
para profligar, com veemência, o esbulho, o atentado, que se 
perpetra va fazer aos direitos e conquistas dos Serventuários 
e Escreventes do Estado, em benefício, quiçá, de um reduzido 
número de interessados imediatos. 

Dentre os nobres Deputados que integram, atualmente, a 
Assembléia Legislativa do Estado e cuja atenção tem estado 
invariavelmente voltada a serviço da nossa classe, há a des
tacar pela sua combatividade e independência, o Deputado 
Jayme de Almeida Pinto que, a propósito desse famigerado 
projeto de lei, teve palavras candentes, com as quais poz a 
caiva. á mostrá os intuitos menos confessáveis dos que, ardo
rosamente, pugnavam pela imediata aprovação daquele pro-
jeto de lei. -

Regisw, pois, com sinceridade e ufania, minhas expres
gões de simpa.tia ê de admiração a êsse verdadeiro defensor 
dos interesses da classe, ao qual me diriji e atemorizou de 
admoestar severamente os que, por esta ou aquela razão, 
procuram em ptojetos de lei, desvirtuar as finalidades alta
mente moralizadoras dos cóncursos para provimento ele Car
tórios, encaixando na lei vigente modificações ao sabor das 
éonveniências casuisticas de interessados, a custa de sacri-
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ficios de outrem, que passivamente a elas se .submetem, impos
sibilitados de meios para as combaterem. 

Melhor do que as palavras que eu pudesse alinhar aqui, 
no relato dos fatos ocorridos, é a propria e corajosa oração 
desse eminente Deputado, proferida ao ensêjo da 2a. discussão 
do malfadado projeto, de que resultou a vitoriosa retirada da 
pauta e cuja publicação consta do "Diário Oficial" de 18 de 
março do corrente ano. 

Afortunadamente, vozes se levantaram e - estou certo 
- de novo se levantarão no repúdio a essas tentativas ino
mináveis, que naquela Casa se pretenda fazer ao arrepío dos 
interesses de uma classe, por todos os títulos respeitavel. 

Na defesa intransigente dos impostergaveis direitos e 
prerrogativas da classe dos Servidores da Justiça a que me 
honro de participar, tenho me mantido alerta a todas as arre
metidas que, a miude, se pretende fazer á lei n.O 819, que 
regula o provimento de Ofícios de Justiça. 

Máo grado as modificações que lhe tem sido introduzidas, 
algumas merecedoras dos nossos aplausos e entusiasticos encô
mios, é a legislação vigente sôbre o assunto, bôa. 

Mistér, porém, que se mantenha ela estavel, inalterada e 
não amoldando-se, toda hora, aos interêsses personalissimos de 
cada um. 

Mantenhamo-nos, assim, de atalaia contra todas as inves
tidas que se lhe façam, maximé contra aquelas que, muita vez, 
vem embuçadas em substitutivos adrede apresentados e que 
refogem á ementa principal do projeto inicial, como ocorreu 
no caso em téla. 

Impõe-se, portanto, uma vigilância constante, diuturna, 
para que não sejamos prejudicados em benefício dos interes
ses de uns poucos. 

Levemos o nosso agradecimento aos representantes do 
povo que, na Assembléia Legislativa do Estado, estão, como 
o Deputado Jayme de Almeida Pinto, defendendo os interesses 
e direitos de uma classe numerosa e tão velipendiada, não obs
tante os nobres e elevados encargos que tem. 

Conservemo-nos unidos e solertes e só assim teremos con
seguido o objetivo comum: a preserva'Ção da lei n.O 819 contra 
as investidas que, ostensiva ou subrepticiamente, lhe são fei
tas ou tentadas fazer. 

Alerta, pois! SERVENTUÁRIOS e ESCREVENTES! 
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CARTA ABERTA AOS MEUS COLÉGAS. 

ABNER BORGES 

Fui eu um dos iniciadores da Associação elos Escrivães 
(le Paz, a qual associou-se mais tarde á Associação dos Ser
venturios de J ust iça. 

Dessa epoca para cá venho sentindo nesta Associação o 
desejo sincero de todas as diretorias de concretizar a Unlao 
dos serventuarios de Justiça, por consideraI-os uma só classe 
colocados no mesmo pé àe igualdaàe. 

Fiz esta preliminar com o fim de esclarecer aos meus 
colégas que as diretorias passadas e atual jamais cuidaram 
dos interesses isolados, servindo a uns em detrimento de outros. 
Tão pouco fez-se distinção entre serventuarios da capital e 
interior. 

Lamentavelmente o que tem havido é falta de compreen
são, colaboração e união, que sob a égide da Associação pode
riamos, si unidos, representar uma força poderosa e respei
tada. 

Não teve a nossa Associação nenhuma interferência pró 
ou contra a oficialisação dos cartorios como alégam alguns 
colegas. 

Ela simplesmente facultou aos seus associados a defesa 
dos seus interesses pessoais, deixando que cada qual tomasse 
o rumo das suas conveniências. 

Compreende-se que servidores em cartorios rendósos e 
importantes não trabalhem contra os seus proprios interesses, 
o que sucederia tambem com aqueles, que dos maus cartorios 
passassem para os melhores. 

Do mesmo modo, "mutatis mutandis", os colégas dos maus 
cartorios que trabalharam e lutam pela oficialisação que lhes 
trará melhores vantagens, sob a forma de vencimentos. 

Considere-se ainda que os bons cartodos são em numero 
altamente inferior ao nUJTlero de pretendentes. 
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Existem as leis de remoção e promO'Ção que servem de 
veículo, embora vagaroso, para conduzir os servidores dos car
torios piores para os melhores, levando~se em conta titulos 
t' tempo de função, que acumulando pontos, facilitará a che
gada á sonhada jornada de todos nós. Necessario se torna que 
estejamos unidos para podermcs impôr os nossos pontos de 
vista e direitos, e acima de tudo exigirmos justiça e acata
mento ás nossas reivindicações. 

Tudo aceitamos sem protesto e de cabeça baixa, como escra
vos amendrontados pelo tangêr do chicote. Porque? . " Por
que somos desunidos e por isso mesmo fracos, e uma associa
ção de fracos nunca poderá ser forte e respeitada. 

É preciso que o regimento de custas seja atualisado ás 
condições de vida do momento, que sejam extintos os car
torios nulos quando vagos, que foram criados unicamente com 
fins políticos, anexando-os aos de menores rendas, dentro dos 
mesmos municipios e comarcas ,afim de que, mesmo oficia
lisados, possam manter-se; pouco tem sido feito em nosso bene
ficio e garantia do nosso futuro e das nossas família, ou 
quasi nada digamos, e a culpa nos cabe pela nossa desunião. 

O desprestigio nosso é consequência do mesmo despres
tigio que os servidores dão á nossa Associação, pois não pode
remos exigir dos outros aquilo que nós mesmos negamDs á 
nossa entidade de classe e a nós proprios: - consideração, 
compreensão e apoio. 

Caros colégas. Aqui, fica, pois, consignado ,o meu apelo 
para o toque de reunir. Que o meu pedido sej a ouvido por 
todos, desde os que vivem sob cs ceos desta capital, como 
aqueles que pacatamente cumprem os seus deveres de ser
ventuarios nos mais distantes recantos do nosso Estado, é a 
minha esperança. 

Unidos sob a bandeira da nossa Associação tornar-se-á 
ela forte, consequentemente fortes seremos. 
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UMA SITUAÇÃO INSUSTENTAVEL. 

J. B. PEÇANHA SOBRINHO 
(serventuario) 

Ha situações anómalas dentro da legisração que regula 
os interesses dos serventuarios de Justiça que, por razões in
disculpaveis, vão se perpetuando. 

Não se sabe bem a razão da permanencia dessas situações 
incomodas, quando, hoje em dia, qualquer classe, por infima 
que seja, sempre québra lanças em pról dos seus proprios 
reclamos. 

A classe dos serventuarios constitui um compartimento 
estanque dentro do quadro do funcionalismo. 

Uns, pela largueza de proventos que o seu oficio confére; 
outros, pelo conformismo visceral que lhes anula a persona
lidade; ainda outros, pelo natural egoismo que lhes encurta 
o horizonte; a verdade é que a classe só se põi em guarda e 
em atividade quando o interesse imediato lhes alfineta a sen
sibilidade. 

Para quem observa desde ha muito o cel1ario condizente 
á conquista de vitorias acalentadas pela grei cartoraria, isso 
sem estreito particularismo, o que se disse acima representa 
a crúa verdade, sem o disfarce deleterio do convencionalismo 
e da conveniencia que nada resolve. 

Para o mesmo observador, tambem, não passa desperce
bido, corno contrapartida á observação, o permanentemente 
movimento de reduzida mas ativa minoria de interessados que 
vive ás portas da Assembleia, pedinchando favores atravéz de 
projetos e emendas que derrapam flagrantemente na via da 
constitucionalidade ou da etica. 

Infelizmente aquele movimento, mercê da ignorancia ou 
esperteza de certos deputados mancomunados com a frouxidão 
dos poderes executivos preteri tos, sempre trouxe resultados 
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positivos aos seus executores, como se compróva com o amon
toado de absurdas regalias obtidas nos ultimos tempos. Leis 
protecionistas, aos poucos, vão abrindo frestas inconfessaveis 
dentro da lei da carreira, - (lei 819), para acarinhar alguns 
em prejuizo da maioria. 

Essas considerações mais ou menos amargas que servem 
de introito ao presente artiguete, vieram á mente do seu autor 
.ao apreciar os efeitos do artigo 6.° da lei 2456 de 30 de de
zembro de 1953, que estabeleceu novo quadro territorial do 
Estado. 

Que o citado artigo 6.° é um preceito de largo alcance, 
elaborado exclusivamente com o fito de resolver, com alta 
sabedoria e eficiencia, uma situação, ninguem discute. Tanto 
isso é verdade é que o problema visado por ele, considerado 
isoladamente, acha-se plenamente resolvido. 

Os oficiais do registro civil, que foram prejudicados por 
desmembramentos distritais, aos pouoos vão se ressarcindo dos 
danos que lhes mutilaram a área distrital, ressarcimento esse 
que lhes vai cabendo de uma maneira racional,· justa, sem os 
excessos do direito anterior. 

Todavia, máo grado a justeza do artigo 6.° em causa, a 
sua aplicação veio provocar, paralelamente, o aparecimento 
de uma situação devéras calamitosa aos serventuarios que ja
mais tiveram retalhamentos territoriais, uma vez que a sua 
vigencia representa um verdadeiro monopolio aos oficiais por 
ele beneficiados. . 

Como toda vaga de cartorio de registro civil fica reser
vada aos titulares lesados por desmembramentos distritais, 
os serventuarios que teem a área intacta ficaram á margem 
dos concursos, não lhes cabendo o direito de se inscreverem 
nas vagas que vão surgindo. 

O exclusivismo contido no bojo do artigo 6.°, não resta 
a menor duvida, meréce ser superado pelo advento de uma 
outra legislação que garanta, tambem, aos oficiais isentos de 
prejuizos distritais, a oportunidade de se inscreverem nos 
concursos, isto é, se beneficiarem da instituição da carreira 
objetivada pela lei 819. 

É bem verdade que os titulares de cartorios de registro 
civil, com anexos, não foram totalmente prejudicados pelo 
artigo 6.° em apreço, uma vez que o anexo lhes dá o ensejo 
de se inscreverem nas vagas a ele correspondentes. 

Todavia, pergunta-se: acaso não existem no Estado ser
ventuarios cujos cartorios são exclusivamente de registro civil, 
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não existindo aglutinação de qualquer outro oficio? Os titu
lares de 3.a e 4.a entrancias e muitos de 2.a não estão nessa 
hipotese? 

Esses serventuarios, aliJados da carreira, é que fazem 
jús a urna providencia da Assembleia, devendo vir esta em 
socorro dos seus direitos e das suas justas reivindicações. 

Não podem eles permanecer estagnados nos seus oficios, 
vendo os demais colegas em constante melhoria de situação 
funcional. A Assembleia Legislativa do Estado cabe uma 
medida decisiva e urgente, uma vez que o preceito constitu
cional declara a igualdade dos direitos. 

Como méra sugestão, uma vez que o assunto déve ficar 
ao encargo dos doutos e conhecederos da mate ria, queriamos 
alvitrar uma lei que dividisse os concursos em duas series: 
uma destinada aos oficiais prejudicados por danos distritais 
e outra aos demais que nada sofreram, ou que ja foram inde
nizados pelo poder estatal. 

O Estado, no exercicio do sagrado dever de ressarcir da
nos perpetrados, não relegaria, então, á propria sorte, os ser
ventuarios que ficaram privados da lei da carreira, em vista 
dos efeitos do esclarecido e justo artigo 6.° ja mencionado. 

Um procedimento governamental, visando a correção da 
lacuna, portanto, se impõe, sem a tardança que costumava subli
nhar, paradoxalmente, os atos dos nossos administradores que 
se diziam destinados a fazer justiça. 

A situação atual não pode perdurar, mesmo porque ao 
Estado não é licito usar de dois pesos e duas medidas, aO' 
encarar os direitos dos seus cidadãos. 

A Assembleia Legislativa do Estado, pondo um hiatO' 
á crescente iniciativa de certos representantes em malsinar 
a lei 819, engendrando "pontos" por motivos de nonada aos 
interessados apadrinhados, dirigimos estas linhas, antes que 
a citada lei 819 fracasse irremediavelmente. 

Si algum ilustre senhor deputado ja tiver providenciado, 
tanto melhor. Bastará o apoio dos demais. 
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DECRETO-FEDERAL N.o 9.330, DE 10-6··1946. 

LUIZ CARLOS DA SILVA 
Oficial do Registro Civil e Tabelião de Guará 

Relativamente ao Decreto acima, que dispõe quanto ao 
imposto sobre lucros nas vendas de propriedades imobiliárias, 
queremos trazer ao conhecimento dos prezados leitores dêsse 
"Boletim", nosso ponto de vista ácêrca de determinações que 
a Delegacia Seccional do Imposto de Renda vem de fazer aos 
Cartorios da Região, citando a "obrigatoriedade de compro
vante da construção de imóveis e bemfeitorias, para o caso 
de dedução do imposto, (§§ 1.0 e 2.0 do art. 92) comprovante 
esse datado da época da construção, com o 1'econhecimento da, 
firma do construtor ta,mbel1'/, procedido na época, em que foi 
firmada o documento." 

Pedimos permissão para declarar que achamos bastante 
rigorosa essa medida do fisco federal, citando, como exemplo, 
o caso daqueles que adquirem terrenos e nêles constróem: não 
exigem recibos dos construtores e, quando o fazem, não têm a 
cautela de providenciar, a seguir, o reconhecimento da firma 
respectiva. Resultado: Aquele que comprar, vamos supôr, 
um terreno pelo preço de Cr.$2.000,OO e nêle construir uma 
casa, na qual dispenderia Cr.$70.000,OO, estaria obrigado, caso 
vendêsse-a por Cr.$90.000,OO, a pagar o imposto tomando por 
base o lucro de Cr.$88.000,OO, quando esse teria sido realmente 
de Cr.$18.000,OO, de vez que provaria, apenas, com a escri
tura da compra do terreno, a despeza de Cr.$2.000,OO, não 
podendo provar a despeza da construção. Estaria, dêsse modo, 
o proprietario do imóvel, forçado pelas circunstancias, a pagar 
imposto sobre lucro que não auferiu. 

Sugeriamos, assim, para que se fosse permitido aceitar o 
eomprovante (ou comprovantes) da construção, concordando 
em que fosse obtido na época da mesma. Entretanto, o reco-

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S1.0 PAULO * -9 



nhecimento da firma, opinariamos para que ele pudesse ser 
feito posteriormente, pois () tabelião não reconheceria firma 
que não fosse verdadeira. Tambem achavamos viavel, que 
o imóvel fosse avaliado pelo Snr. Coletor ou por funcionario 
por ele designado, dispensando-se, no caso, o comprovante, 
nem sempre facil de ser conseguido. Atendendo, o fisco fede
ral, a essas sugestões, faria merecida justiça aos contribuin
tes do mencionado imposto. 
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ANEXAÇÃO DE OFICIOS DE JUSTIÇA. 

ANTONINO CINTRA 

Em sucinta explanação passaremos a fazer um relato sobre 
o que se tem praticado com referencia á anexação do oficio 
de distribuidor, contador e partidor, ao oficio do registro civil 
das pessôas naturais. - A modificação em apreço não deixa 
de ser um imperativo do bom senso, juntando duas atribuições 
de justiça desajustadas por falta de consistencia, a uma unica 
em carater consolidado. 

Começaremos por abordar os seguintes decretos e todos 
eles atinentes ao mesmo escôpo: - o decreto-lei n. o 11.464 
de 30 de setembro de 1940, conceituou com muita propriedade 
essa admissivel junção de oficios de justiça. - Vem mais 
tarde, trese anos depois o decreto n.o 5.393 de 20 de fevereiro 
de 1953, que por sua vez secundou as mesmas bases porque 
se aferiu o decreto anterior. Tanto um como outro visavam 
um unico fito-proporcionar mais meios de subsistencia aos 
oficiais do registro civil em distritos de insignificante movi
mento. - Realmente, assim acontece. - Principalmente nos 
distritos de séde das comarcas de primeira entrancia e até 
mesmo em algumas de segunda entrancia, e é para essas mes
mas comarcas que se estabeleceu a medida objeto desta sim
ples crônica. - Para se comprovar tão premente motivo de 
reajustamento, basta assinalar o indice baixo de registros de 
nascimentos e de casamentos, que chega ser desalentador, pes
simo mesmo nessas comarcas. - Como se poderão manter 
serventuarios de justiça com a decencia que reclama o pro
prio cargo, quando com seus cartorios nem si quer percebem 
o mais necessario para a sua subsistencia? - São obrigados 
á viva força, usar de uma ginastica para se poderem con
trabalançar. - Esse fenomeno depressivo, na verdade, não 
abrange a todas as comarcas de la. entrancia, mas se mani-
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festa pesadamente em muitas delas. - Vem, ainda, em abono 
dessa discutida e imprescindivel anexação, a contribuição va
liosa dos maiores expoentes da magistratura que, indubita
velmente, reconhecem e proclamaram o acerto dessa fusão de 
oficios de justiça. - Deduz-se como conclusão que no róI dum 
reclamado reajustamento geral em todos os setores de vida 
trabalhista, a anexação do oficio de distribuidor, contador, 
partidor e mesmo depositario publico, ao oficio do registro 
civil, em distritos já aludidos, se torna da mais importante 
e inadiavel decisão. - A conjuntura em que se encontram 
os serventuarios desses deficientes distritos, de rendas tão 
precarias, não comportam delongas e muito menos paliativos. 
- Escuda-se na razão do bom senso que, os oficios de justiça 
e pertençam eles a categoria a que pertencer, devem se achar 
cercados de todas as possibilidades existenciais e condignas de 
maneira a produzirem os frutos seguros de suas produções 
genericas. E, para que isso aconteça, os seus servidores que, 
cotidianamente, se entregam ao labôr com tão bôa vontade, 
devem pelo mesmo motivo merecer o amparo da propria jus
tiça. - Dessa mesma justiça para a qual se voltam todos os 
mesmos serventuarios, com animo forte e determinado de 
bem servir. - Sendo, tambem certo que os atuais emolumen
tos já não estão mais compativeis com o elevado custo de vida 
e com as despesas cartorarias. 
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DEV ASTAÇAO DAS FLORESTAS. 

IMPRESSION ANTES OS DADOS FORNECIDOS PELO I.B.G.E. 

Nossa riqueza florestal poderá extinguir-se em um prazo 
mais curto do que aquêle que suspeitamos, se a adevastação 
das matas prosseguir em todo o território do Brasil na marcha 
em que se processa atualmente. A Região Sul poderá ser com
·pletamente desflorestada em 26 anos, o Leste em 22 e o Nor
deste em apenas 15 anos! Êstes números, que à primeira 
vista parecem exagerados provém dos cálculos efetuados por 
pessoas especializadas, cujos trabalhos, publicados pelo Con
selho de Economia Nacional, se baseiam em observações do 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de S. Paulo e em dados 
do Serviço de Estatística da Produção, do Instituto do Pinho 
~ do L B. G. E. 

O total das matas no território nacional reduziu-se de 
5.018.833 quilômetros quadrados, existentes em 1911, a ..... 
3.768.151 Km2., em 1947, e a 3.567.696 km2, em 1953, ou 
cêrca de 357 milhões de hectares. Quer isso dizer que a de
vastação atingiu, no intervalo de quarenta e poucos anos, a 
aproximadamente 150 milhões de hectares. E continua numa 
média de 3,5 milhões de hectares por ano, podendo, como 
se vê, liquidar em um século tôdas as nossas reservas flo
restais, agora concentradas principalmente no Centro-Oeste e 
Norte do país. 

Em todo o Brasil, até hoje, para contrabalançar a explo
ração predatória das matas, apenas 500 milhões de árvores 
foram plantadas, das quais 400 milhões em São Paulo. Mas 
a superficie reflorestada, admitindo-se 4 km2, por pé, não 
ultrapassaria. 2.000 quilômetros quadrados, o que é irrisório 
diante da área desfalcada, pois corresponderia a 0,001,/0 da 
devastação. Êsses dados, que oomeçam a inquietar os téc
nicos, servem ao debate que se abre na imprensa e cujos resul
tados serão de indisfarsavel importância para o futuro do 
país. 

"A União" de 6-3-55 - J. Pessôa - Est. da Paraiba. 
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Provimentos. 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. 

ACÕRDÃO 

Negaram provimento. 
"Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de 

petição n. 71.733, da comarca de S. Paulo, em que são, agra
vantes o Banco F. Munhoz S. A. e Francisco Parlatori e 
agravado o Oficial do Registro de Imóveis da 8.a Circuns
crição. 

Acordam em Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, negar provimento ao recurso e confirmar 
a decisão agravada que julgou procedente a duvida. Custas 
pelos agravantes. Trata-se de averbar rescisão consensual 
de 11m compromisso de compra e venda de um imovel para 
cancelamento da respectiva inscrição. Teve o Oficial duvida 
em fazer a averbação, porque do contrato de compromisso 
consta ser o compromissario comprador casado, enquanto que 
do instrumento de desistencia e rescisão resulta ser êle des
quitado. A decisão agravada julgou a duvida procedente. 
Muito se discutiu, com especial relevo, as questões referentes 
a natureza real ou pessoal do contrato de compromisso e a 
necessidade ou não da outorga uxoria para o distrato, mas 
para a solução do caso, o que interessa é saber se houve ou 
não partilhaconsequente ao desquite, porque real ou pessoal, 
o compromisso de compra e venda importou em acrescimo 
patrimonial para o casal criando uma situação que não póde 
ser resolvida unilateralmente por um só dos conjuges. Fica 
assim mantida a decisão agravada. 

São Paulo, 18 de Abril de 1955. 
(aa) J. Marcelino Gonzaga, Presidente. 
Theodomiro Dias, Vice-Presidente. 
Pedro Chaves, Corregedor Gera) da Justiça e Relator. 
Advogado: - J. G. Barbosa Duarte. 
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Processo n.O 44.956 - (G. 4735) - São Paulo - Cor
reição Parcial - Reqte. Hipolito Garcia - Reqdo. MM. Juiz 
de Direito da 10.u Vara CriminR.1. 

D. J. 3-5-55. 

ACÓRDÃ<? 
,Deram provimento. 
"Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de 

petiçã.o n.o 71.120, da comarca de São Paulo, em que são 
agravante Joaquim Geronimo e agravado o Ofcial do Registro 
da 3.a Circunscrição lmobiliaria - Acorda o Conselho Supe
ri<lr da Magistratura por votação sem discrepância, dar pro
vimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e jul. 
gar improcedente a duvida. Custas na forma da lei. O a.gra
vante tendo adquirido um imDvel a d. Laurinda de Oliveira 
Iungano, verificou que o titulo da alienante não estava devi
damente transcrito, levando-o ao registro sofreu impugnação 
do Oficial que teve duvida e mproceder a transcri1ção por não 
estar a escritura acompanhada da primeira guiia de pagamento 
do imposto de transmissão, da certidão negativa de impostos 
estaduais, e ainda porque o imovel figurava como compro
missado a terceiro, no memorial de certo loteamento. As fal
tas de natureza fiscal foram supridas pelo interessado, mas a 
duvida foi julgada procedente pela decisão agravada por pare
cer a seu prolator, acolhendo a argumentação do Oficial, neces
saria a intervenção do terceiro C<lmpromissario, para ratifi
cação da alienação. Não se justifica entretanto essa exigen
cia. O compromisso a favor do terceir.o (Ernesto B. Carva
lho) não estava averbado, tendo sido apenas denunciada sua 
existencia na forma do art. 1.0, das Disposições Transitorias 
do Decreto Lei n.o 58, não havendo c compromissario apre
sentado sua caderneta ou contrato para averbação, como de
termina o parágrafo unico dD citado dispositivo legal. Não 
tendo sido averbado, o compromisso não conferiu direito rea l 
a compromissario e assim sua intervenção na alienação do imo
vel é desnecessaria. 

São Paulo, 8 de março de 1955. 
(aa) Marcelino Gonzaga - Presidente. - Theodomiro 

Dias - no exercicio da Vice Presidencia. - Pe-..'iro Chaves. -
Corregedor Geral e Relator. - Adv.: Maximiano de Souza 
Carvalho. 
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DESP ACHO DO SECRETÁRIO DA JUSTIÇA 

No processo n. 234.737-55-SJ. em que o sr. Abilio Fer
reira Guarita, escrivão do cartório do 9.° oficio crimilaal plei
teia contagem em dobro de férias não gozadas para efeito 
de aposentadoria: "Os serventuários de Justiça, excetuados 
os de nomeação do Govêrno com vencimentos pagos pelo Tesou
ro, não são obrigados ao gozo de férias, observada escala orga
nizada. Essas, as chamadas férias regulamentares, serão as 
que se contam em dobro quando não gozadas por absoluta neces
sidade de serviço. Com referência aos serventuários nomea
dos com vencimentos pelo Tesouro é que se deve entender o 
disposto no artigo 29 da lei n. 819, de 31 de outubro de 1950 
- quando prescreve que as férias não gozadas - isto é -
as que deveriam ser gozadas - serão contadas em dobro para 
efeito de aposentadoria, tanto mais quanto essa lei não traz 
alteração da legislação sobre férias de serventuários em geral. 
O requerente - ao passar para o exercicio de escrivão crimi
nal desta comarca da Capital - interrompeu o exercicio em 
gozo de férias regulamentares - (e aí já com direito à férias) 
de l~ de julho de 1953 a 31 de agosto de 1953 e de 11 de 
janeiro de 1954 a 10 de fevereiro de 1954. - Anteriormente, 
não tinha o requerente ,como escrivão do 2.° oficio de notas 
e anexos da comarca de São João da Boa Vista, direito à 
férias, que eram facultativas e desde que o serventuário con
tasse com auxilio de escrevente habilitado, a principio, até 
30 dias, nos termos do artigo 19 do decreto n. 5129, de 23 
de julho de 1931, depois, por vinte dias contínuos, nos ter
mos do artigo 3.° letra c do decreto 6460 de 25 de maio de 
1934. Ora, é claro que não se devem contar em dobro férias 
que o requerente não gozou porque não as quis, tanto que 
não as pediu. A informação do escrivão da Corregedoria 
Geral da Justiça, de que o requerente deixara de gozar férias 
regulamentares, por conveniência do cartório a seu cargo, 
colide com a certeza de que férias de serventuários, da classe 
do requerente, não eram nem foram regulamentares, apenas 
meramente facultativas, dependendo do seu pedido, que aliás, 
não alega o requerente o haja feito. Nestas condições, inde
firo o pedido de fls. 7". 
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CORREGEDORIA GERAL DA. JUSTIÇA. 

N. 13.158 - Juizo de Direito da Comarca de S. José 
do Rio Preto - "Parece-me que o dr. Juiz de Direito, repre
sentante, não está com razão; a distribuição dos serviços de 
correição permanente da comarca de S. José do Rio Preto, 
foi feita atendendo-se ao duplo criterio das atribui'Ções priva
tivas e da justa repartição dos trabalho. - E' verdade que 
a lei atribuiu ao Juizo da 3.a Vara os serviços atinentes aos 
registros públicos mas os cartorios do Registro Civil das 
Pessoas Naturais, nos Distritos, não são "privativos" dêsses 
serviços, sendo tambem Tabelionato. Assim, se fossemos até 
as últimas consequências, teriamos que designar para a cor
reição dessas serventias, dois juizes, o da 3. a vara, para a 
parte do Registro Civil, o da Lavara para a parte do nota
riado. - Tratando-se pois de serventia com serviço junto a 
mais de uma vara, poderia a Correição Permanente ser atri
buida a qualquer delas. - S. P., 7-3-1955. 

(a) Pedro Chaves" . 

D. J. 9/3/55. 

DESPACHO PROFERIDO SôBRE LICENÇA: 

N. 9811 - Martinho Alves Porto - Itápolis - "O inte
ressado deveria aguardar a licença, em exercicio, na forma 
do artigo 13 da lei 2.177 de 1953. - O requerimento de 
licença foi protocolado nesta Corregedoria em 1.° de Feve
reiro de 1955, fora já do periodo de ferias em cujo gozo o 
serventuário requerente se encontrava. Assim, o periodo que 
decorreu entre a data em que deveria o serventuário reassu
mir o exercicio e a concessão da licença deve ser considerado 
como de "falta" que deve ser justificada. - S.P., 7-3-955. 

(a) Pedro Chaves. 

D. J. 9/3/55. 

Processo n.o 10.253 - (C. 4569) - Campinas - Des
pacho do Sr. Presidente proferido na petição de recurso ex
traordinário, em que é interessado o dr. Edmundo Barreto, 
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nos autos da duvida suscitada pelo Oficial do Registro de 
Imóveis da l.a Circunscrição da comarca: "Ha manifesto 
equívoco no despacho supra, exarado pelo ilustre Presidente 
a quem, no momento, tenho a honra de substituir. Considero, 
por isso, sem efeito êsse despacho. O que se vê da petição 
retro é que a parte pretende recorrer extraordinariamente do 
acórdão de fls. 76, pelo qual o E. Conselho Superior da Magis
tratura, confirmando a sentença de fls. 53, julgou procedente 
a duvida levantada pelo Oficial do Registro de Imóveis, rela
tiva à possibilidade da inscri'Ção, como onus real, dos recibos 
de fls. 8 a 10. O acórdão recorrido confirmou a sentença por 
seus fundamentos, que adotou. Fê-lo, portanto, por dois moti
vos: a) um de fato: não se encontrar o imóvel, objeto dos 
recibos, regularmente identificado e transcrito no registro 
imobiliário; b) outro de direito: a ser imprescindivel, no 
caso, a escritura pública, visto tratar-se de contrato cons
tituido de direito real, de valor superior a dez mil cruzeiros. 

O recurso extraordinário, visando apenas êste segundo 
fundamento, não pode ser ad,mitido. 

Ao requerente falta legitimo interesse para interpô-lo, 
porque, julgado que fôsse procedente o recurso, o acórdão 
recorrido subsistiria pelo seu primeiro fundamento. .o re
curso extraordinário, no caso, teria o mero efeito acadêmico 
de solver duvida teórica, sem proveito prático para o recor
rente. 

Denego-lhe, por isso, seguimento. 
São Paulo, 6 de Abril de 1955. (a) J. Marcelino Gon

zaga ", Adv. Dr. Edmundo Barreto. 
D. J. de 13/4/55. 

TRIBUNAL PLENO. 
A ANEXAÇÃO DE CARTÓRIO DE DISTRIBUIDOR, 
CONTADOR, PARTIDOR E DEPOSITARIO PUBLICO 

A CARTóRIO DE REGISTRO CIVIL. 

Sobre a representação feita pelo serventuário vitalicio 
do carta ri o do Registro Civil de Adamantina sr. Jacintho P. 
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Xavier Ferreira, a Comissão constituida pelos senhores de
sembargadores Marcio Munhós, Leme da Silva, Amorim Lima, 
Justino Pinheiro e Vasconcelos Leme, exarou o seguinte pare
cer, que foi unanimemente aprovado, na sessão plenária de 
ontem: 

~ "De acôrdo com o critério geral estabelecido no decreto 
n. 5.393, de 20 de fevéreiro de 1953 estabeleceu-se que nas 
comarcas de 1.a entrância, com exceção apenas de cinco, os 
oficios de distribuidor, contador e partidor ficam anexados 
aos do escrivão de paz, hoje de registro civil, do distrito da 
séde da comarca. 

No decreto-lei n. 11.464, de 30 de setembro de 1940 ado
tou-se o mesmo ponto de vista para os casos de vacância dos 
cartórios já existentes. 

Pode-se, portanto, reconhecer que a regra geral con
siste na anexação pretendida na representação do serventuá
rio de Adamantina. Aliás, os motivos expostos em sua petição 
vem demonstrar que não se justificava a criação autônoma 
do cartório de distribuição na mencionada comarca. 

A insuficiência de renda dêsse cartório constituirá cons
tantemente um obstáculo para o seu preenchimento. 

Sábia, portanto, foi a providência genérica determinando 
a anexação aos cartórios do registr{) civil que são os mais 
prejudicados com as novas criações de comarcas, desde que 
perdem a função notarial existente antes do aparecimento da 
comarca. 

A comissão é favorável ao pedido. Não constitue obs
táculo para seu deferimento, já estar aberto o concurso para 
preenchimento do cartório cuja anexação se procura obter. 
Não há impedimento para se sustar esses concursos como acon
teceu em outros casos, notadamente o de Tupã, em que o Tri
bunal Pleno determinou essa suspensão. 

Em virtude dessa deliberação modificou-se a distribuição 
de cartórios na comarca de Tupã, dando oomo resultado a lei 
n. 2.777, de 18 de novembro de 1954 que está anexada ao 
processo. Suspendeu·-se o concurso para atender à represen
tação do serventuário lesado e afinal a deliberação do Tribu
nal prevaleceu na nova lei promulgada exatamente nas mesmaS 
condições ora pleitedas pelo escrivão de Adatnantina. 1\)< 
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Informações 
. 

varIas. 

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI N.o 593 
DE 1952. 

MENSAGEM N. 219 DO SR. GOVERNADOR 
DO ESTADO 

São Paulo, 29 de abril de 1955. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exce
lencia que, usando da faculdade que me confere o artigo 241, 
combinado com o artigo 43, letra "b", da Constituição do 
Estado, resolvo vetar totarmente o projeto de lei n. 593, de 
1952, objeto do autógrafo 3.160, que me foi encaminhado por 
essa egrégia Assembléia. 

A proposição em causa dispõe sobre oficialização dos car
tórios do Estado e dá outras providências. 

2. Versa, o projeto, tema da mais alta relevância para 
a administração e para a distribuição de Justiça, constituindo, 
também, matéria de interêsse geral do público, pelas suas 
repercussões diretas na vida forense e juridica do Estado. 

Não ignora, o Govêrno, o largo debate que suscitou o 
assunto, quer no recesso da Assembléia Legislativa, quer fora 
dele, extremando-se os partidários e os opositores da tese da 
chamada oficialização, em justificar os respectivos pontos-de
vista. ..;: 

Sucede que, nesta oportunidade, ressalvada qualquer opi
nião pessoal por mim expedida em favor da tese da burocra
tização, nem mesmo seria dado ao Govêrno examinar a fundo 
o assunto, para se definir em face dele, porque o projeto se 
apresenta estruturado em bases tão onerosas para o Tesouro, 
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que a simples preliminar do seu custo torna-o inaceitável na 
atual emergência financeira. 

Demais, sem prejuizo desse argumento, de caráter geral, 
releva notar que vários dispositivos do projeto são de todo 
modo inconvenientes e um deles até mesmo inconstitucional. 

Quanto ao custo global do projeto, cabe observar que a 
oficialização por ele determinada abrange, desde logo, não só 
os cartórios vagos e os a se vagarem ou a serem criados, 
como também aqueles cujos serventuários optarem pelo regime 
da oficialização. 

Daí se segue que a fórmula adotada por essa nobre Assem
bléia torna o projeto de maior atração para os cartórios de 
menor renda. Passarão, pois, para o Estado, desde logo, todos 
os ofícios nessas condições, continuando no regime atual exa
tamente as serventias mais remuneratórias. 

Em consequência, é de todo, impossivel a exata avaliação 
das despesas, que exigiria conhecimento preciso do número de 
cartórios que aceitarão o novo regime e do número de servi
dores neles em exercício, e ainda do montante das indeniza
ções referentes a móveis e utensílios. 

Cálculos aproximados levados a efeito pela administração 
anterior, e que já são do conhecimento dessa nobre Assembléia, 
orçam o onus global na ordem de quatrocentos milhões de 
cruzeiros anuais, tomando como base o total de 1.755 ser
ventias. 

Ressalte-se que êsse cálculo apenas considerou o número 
de escreventes registrados na Secretaria da Justiça e N egó
cios do Interior. Há, pois, que atentar, ainda, para a exis
tência de escreventes não registrados e de outros servidores, 
como praticantes, fieis e datilógrafos. 

E cumpre acentuar que a padronização de salários nas 
tabelas eStãdllaís exigirá que se pague, em muitos casos -
senão na totalidade - níveis de retribuição pecuniária supe
riores aos ora pagos pelos escrivães aos seus auxiliares. 

Acrescidas a esse total as indenizações pela transferência 
dos móveis e utensílios dos cartórios, e a responsabilidade com 
a concessão de aposentadorias, licenças e outras vantagens 
pecuniárias dos funcionarios, e considerando que, a partir da 
oficialização, terá o Estado de arcar com os ônus de aluguéis, 
material de expediente e material permanente, ver-se-á que 
o montante das despesas cresce de maneira imprevisivel. 
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E' verdade que o Estado contará com as custas e emolu
mentos, hoje pertencentes aos serventuários dos cartórios que 
forem burocratizados. Mas, já se disse que, justamente os 
titulares dos cartórios de maior renda, não irão, certamente, 
exercer o direito de opção estabelecido. 

Sem que isto signifique nenhuma restrição à tése, cumpre, 
ainda, reconhecer, para os efeitos práticos do momento, que o 
regime peculiar das serventias de justiça, pelas suas caracte
rísticas especiais de economia privatística lhes permite a pres
tação de um serviço de menor custo, em relação às exigências 
da burocratização. Esse menor custo decorre, por exemplo, 
do fato de grande númer.o de cartórios, especialmente no inte
rior, se localizarem em edifcios de residência ou propriedade 
dos serventuários, e, ainda, das sobrecargas de trabalho que 
se imponham êsses serventuários, a fim de não ser aumentado 
o número de auxiliares, cuja remuneração lhes cabe, e final
mente, da possibilidade de pagarem a êsses auxiliares uma 
remuneração inferior à da padronização que o Estado esta
belecer. 

Como se disse, este argumento não é voltado contra as 
razões que militam a favor da burocratização, mas tão somente 
é lançado para que se possa evidenciar que os ônus imediatos 
são indiscutiveis e não poderão ser compensados pelas atuais 
receitas cartorárias, nem dispõe o Estado, nesta conjuntura de 
recursos capazes de suprir essa diferença. 

No que se refere à aposentadoria, há a considerar qUf:: o 
produto da taxa respectiva instituída pela Lei n. 465, de 1949, 
transferida pelo projeto para o Estado, tem se mostrado insu
ficiente para atender aos encargos da espécie, não se sabendo 
se as novas tahelas apresentam bases técnicas satisfatórias 
para a cobertura dessa despesa. 

5 - Passando ao exame dos artigos do proj'eto, cabem 
mais as seguintes observações. 

O regime de opção preconizado no artigo 1.0, se foi habil 
no elidir a inconstitucionalidade que decorreria do não respeito 
à vitaliciedade dos titulares de serventias, apresenta o incon
veniente de não fixar um prazo para o exercício da opção, 
deixando ao arbitrio do serventuário a escolha do momento 
em que essa opção deva ser exercida. De tal arte poderá êle 
usufruir as rendas do cartório, até quando isso lhe convenha 
e, nas vésperas da aposentadoria, invocar os benefícios da lei. 
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o artigo 2.°, ligado à instituição do regime a que se refere 
o artigo 1.0 e seus parágrafos, é inconstitucional, porque impõe 
ao Chefe do Govêrno o exercício de uma atribuição que lhe 
é privativa. 

O artigo 5.° concede os benefícios da estabilidade e da 
inamovibilidade aos servidores de cartório, antes mesmo da 
criação dos cargos respectivos, o que complica, sobremaneira, 
o problema do seu aproveitamento, e cria, desde logo, respon
sabilidades para o Estado, na absorção de pessoal, em número 
e em condições imprevisíveis. 

O artigo 7.° estende aos serventuários e servidores dos 
cartórios não oficializados os benefícios da aposentadoria e 
afastamento por moléstia, às expensas do Tesouro. J á fiz 
sentir os ônus que trarão as aposentadorias e licenças dos 
servidores dos cartórios oficializados. Cresce, de pronto, a 
inconveniência, no que se tange a êste artigo 7.°, pois o Estado, 
não auferindo as custas referentes a tais cartórios, se verá, 
porém, obrigado a assumir, desde logo, êsses ônus, tendo como 
contraprestação uma contribuição cuja suficiência não está 
demonstrada. 

Quanto ao artigo 10 - observação que também atinge 
o artigo 7.° - a tri bui êle ao Tesouro do Estado o custeio da 
aposentadoria e afastamento dos servidores já aposentados ou 
afastados. Atualmente, a responsabilidade por êsses encargos 
está confiada à "Carteira de Aposentadoria de Servidores da 
Justi'Ça", extinta pelo projeto. E' evidentemente desaconse
lhável tal solução, pois até mesmo os funcionários públicos 
têm a sua aposentadoria a cargo do Instituto de Previdência, 
exceção feita, apenas, aos nomeados anteriormente à criação 
daquele órgão autárquico. 

São estas, Senh-or Presidente, as razões que me levaram 
a vetar totalmente o projeto de lei n,o 593, de 1952, devol
vendo assim a matéria à alta consideração dessa nobre As
sembléia. 

Reitero a Vossa Excelência os pl'ote!üos de minha alta 
consideração. 

JÂNIO QUADROS 
GOVERNADOR DO ESTADO 

A Sua Excelência o Senhor Doutor André Franco Mon
toro, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado. 
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Em sessão ordinária realisada a 25 de Maio p.f., a Assem
bleia Legislativa do Estado, por 32 vótos contra 17, manteve 
o véto do Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Jânio Quadros, 
ao projeto de lei n.o 593 de 1952, que cuidava da burocrati
sação dos cartórios. 

o Dr. Antonio Augusto Firmo da Silva, D.D. Presidente 
da Ass{)ciação dos Serventuários de Justiça do Estado de São 
Paulo, enviou 300 Exmo. Sr. Dr. Jânio Quadros, D.D. Gover
nador do Estado, um ofi.cio expondo as razões pelas quaes 
pleitea a atualização do Regimento de custas, como solução 
para o problema dos cartórios. 

* * * 

CONCURSO DOS CARTÓRIOS 

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S. PAULO 

Ofício n. 6028 do Tribunal de Justiça, nos seguintes têr-
mos: 

Em 28 de abril de 1955. 
Aos senhores deputados interessados. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de transmitir a V. Exa. em atenção ao 

ofício n. ]1211, de 4 do corrente, dessa assembléia Legislativa, 
a inclusa cópia das informações prestadas pela Secretaria dêste 
E. Tribunal de Justiça com referência ao assunto. 

Prevaleço-me da oportunidade para apresentar a V. Exa, 
.os protestos de estima e consideração. 

(a) João Ma1'celino Gonzaga. 
Presidente do Tribunal de 
Justiça em exercício. 

À S. Exa. o Senhor Deputado André Franco Montoro, 
M. D. Presidente da Assembléia legislativa Estadual. 
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Informação a que se refere o Ofício do Sr. Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

SECÇÃO DE CONCURSOS 

Exmo. Sr. Desembargador Presidente. 

Diversas têm sido as indicações dos srs. Deputados no 
sentido de serem apressadas as soluções de concursos para 
provimento dos ofícios, de Justiça. 

Como esta secção já teve a oportunidade de se manifestar 
em reclamações idênticas, mínimo de culpa nos cabe. 

Trouxe, é verdade, a mudança de direção nos trabalhos 
relativos ao processamento das inscrições, um perÍ.odo de me
nor intensidade no preparo dos papéis dos candidatos, para 
elaboração dos relatórios, serviço que exige extremo cuidado, 
para reproduzir, fielmente, a situação dos interessados nos 
provimentos dos cartórios. Serviu, no entanto, tal fase, para 
darmos à secção a organização que a mesma precisava, com 
um fichário em rigorosa ordem; estudos necessários e final 
impressão dos papeis que, preenchidos, demonstrassem o me
lhor possível o motivo da classificaçã.o dos candidatos, facili
tando-se, dessa maneira, o trabalho dos julgadores; e, enfim, 
trabalhos outros auxiliares tendentes a demonstrar com a 
maior exatidão possível o direito dos inúmeros interessados ao 
tambem numerosos cartórios vagos, principalmente com a cria
ção de novas comarcas e aposentadoria de serv~mtuários. 

Deve-se, ainda, levar em conta que, dada a responsabili
dade que pesa sobre a secção, tais serviços tiverem que ser 
executados, muitos, pela própria chefia e todos com sua orien
~ação. 

Essa tempol"ada, felizmente, já passou; hoje esta parte 
da administração está devidamente aparelhada e em condições 
de fazer frente não só a essas tarefas como às demais que lhes 
estão afetas, como concursos para ingresso na Magistratura 
e outros de natureza diversa. 

O motivo da demora, assim, para se concluir concursos 
abertos, e, entre os quais os para provimento dos cartórios 
retro mencionados, se prende ,mais aos impecilhos naturais 
e legais para uma final indicação. 

Comum é o fato de mesmos candidatos se inscreverem 
para diversos cartórios; os documentos que j untam devem ser 
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objeto de um só processo e instruir todas as inscrições; dessa 
maneira, enquanto se processa um concurso, outros em que 
estejam inscritos candidatos nessas condições, devam aguar
dar a solução daquele para poderem ter o devido andamento. 
Isso, sem se levar em consideração as frequentes desistências 
da classificação dos candidatos indicados e não menos fre~ 

quentes interposições de recursos das decisões do Eg. Conselho 
Superior da Magistratura, quando, então maior tempo é exigido 
para o prosseguimento de trabalhos iniciados e que estão pre
sos a necessidade de novas indicações e solução de tais re
{'ursos. 

Como exemplo podemos citar o concurso para provimento 
do Registro Geral de Imóveis de A varé, que, decidido pelo 
Eg. Conselho, há tempos, ainda não está em termos de indi
cação dos candidatos classificados, em virtude da desistência 
dos primeiros colocados e de interposição de recursos, o que 
impede o julgamento de outros concursos, como os para provi
mento dos cartórios de Santos, Campinas, Fazenda do Estado 
e demais, por se dar a circunstância acima mencionada, dos 
candidatos-recorrentes estarem inscritos, também para todos 
êsses ofícios. 

Aliás, êsses fatos, como se disse, já foram esclarecidos 
em relações anteriores e são aqui repetidos para justificar a 
demora que se deu na fase de reorganização dos serviços e que 
teve como único fito melhor aparelhar a secção para encargos 
de tão grande responsabilidade e frisar, novamente, para co
nhecimento de todos, que, por mais boa vontade que se tenha 
e por maior que seja a capacidade de trabalho dos que aqui 
labutam temos que nos suj eitar aos impecilhos burocráticos, 
acima expostos, consequência da própria lei que regula a ma
téria dando aos interessados a faculdade de se inscrever a 
diversos concursos ao mesmo tempo e a de batalhar, até a 
manifesta'Ção do E. Tribunal Pleno, pela defesa dos pontos 
a que se julgam com direito. 

Produto assim, essas indicações e reclamações análogas 
do desconhecimento de todos esses fatos, que nos apressamos 
explicar com a minucia necessária, para que bem clara fique 
a licitude da nossa atuação com relação à matéria e nossa 
impossibilidade de ultimar os concursos em andamento com 
mais brevidade; isso, aliás, seria não só o ideal para os inte
ressados como tambem sincero deseJo nosso para evitar de
clamações dessa ordem. 
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Estam{)s cientes do vulto de nossos encargos e compene
trados, tambem, dos deveres que temos de contribuir com a 
presteza necessária para o andamento desses processos que 
como se procurou expor, sómente estão parados, não por nossa 
exclusiva e integral responsabilidade, e sim pelas causas impe
ditivas de sua solução. 

São Paulo, 18 de abril de 1955. 

(a) Cicero do A. Palmeira. 
Chefe de Secção. 

Visto. 

(a) Carlos G. de Miranda. 
Sub-Secretário-Assistente. 

D. J. de 19-5-55 

INOVAÇÕES NO SRRVIÇO DO REGISTRO 
CIVII.1 

Em mensagem enviada pelo Presidente Café Filho ao 
Congresso Nacional, acompanhada do respectivo projeto de lei, 
adota-se novo processo auxiliar de registro civil, denominado 
"numero pessoal", que consiste em atribuir a cada individuo 
registrado em eartório um numero único e exclusivo, intrans
ferível e imutavel, de maneira a distingui-lo de qualquer outro. 
- Alem disso cria-se no Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores a Comissão Técnica do Registro Civil das Pessôas 
Naturais, com o objetivo de orientar o sistema, aperfeiçoa-lo 
e promover o entrosamento, com os serviços de identi.ficação 
existentes no País. - No próximo numero deste boletim, iremos 
transcrever esse projéto na integra 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE sÃo PAULO * - 27 



CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 
QUE REGULA A CONCESSÃO DE LICENÇA

PREMIO AOS ESCREVENTES 

NÃO SE APLICA A LEGISLAÇAO TRABALHISTA AOS 
ESCREVENTES DE CARTORIO -

O Tribunal de Justiça t'euniu-se ontem, em sessão ple
naria, para decidir diversos mandados de segurança. 

O primeiro deles dizia respeito a constitucionalidade da 
lei estadual 2.177, de 23 de julho de 1953. Afi:rmava o im
petrante da segurança - serventuario de Lins - que o de
ferimento da licença-premio a escrevente de seu cartorio, 
fundado naquela lei, era manifestamente inconstitucional, e 
assim sendo era de nenhum valor o ato da Corregedoria Geral 
da Justiça. 

O desembargador Juarez Bezerra acolhendo o pronun
ciamento anterior do relator, salientou que, além de im
pertinentes, eram absurdas as considerações expostas pelo 
serventuario. Não era possivel atribuir-se ao escrivão as prer
rogativas de patrão, assumindo o escrevente as de empregado. 
Nã.o havia, pois, cogitar-se da aplicação da legislação tra
balhista, Os escreventes, não remunerados pelo Estado, não 
eram considera.dos funcionarios publicos, mas a eles se asse
melhavam. As considerações acima foram adotadas, a seguir, 
por todos os demais desembargadores, (mandado de segu
rança da comarca de Lins - numero 27. 122). 
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