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Colaborações 

A SOLENIDADE DO CASAMENTO CIVIL 
J. B. PEÇANHA SOBRINHO 

o sr. governador, entrando em minucias, houve por bem 
determinar maior solenidade no ato do casamento. E' bem de 
ver que o cometimento governamental cifra-se numa intenção, 
elevada e digna de encomios. Como o casamento é um ato 
legal que merece o maximo respeito, pois dele advem serias 
responsabilidades aos nubentes, o sr. governador, nos seus 
cuidados, só faz jús a louvores. 

Todavia, a solenidade em apreço, já prevista no artigo 193 
do Codigo Civil Brasileiro, tem sido preservada integralmente 
desde a instituição do casamento civil no pais. Maior realce 
no ato, não é possivel. Desde os vilarejos que se encravam 
nos rincões da nação, até as capitais dos Estados, todos eles 
testemunham a solenidade com que se encara o preceito legal 
atinente ao casamento. 

Todos os dispositivos do Codigo são observados, a rigor. 
O juiz de casamentos, por modesta que seja a sua situação 
social, sempre se investe de maior respeitabilidade ao proferir 
o "conjugo-vobis". 

Reportemo-nos a uma repartição do registro civil de qual
quer cidadezinha, por ocasião da celebração do casamento. 
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Serventuario a postos, testemunhas, nubentes, o JUIZ de casa
mentos cumpre o seu mister debaixo do maior acatamento dos 
presentes. Dir-se-ia que modesto cidadão, oriundo da gleba 
rural ou do comercio varejista da cidade, de sua simplicidade 
inata se alcandora á respeitabilidade de um desembargador 
de Tribunal, em hora de votação no plenario. Uma centelha 
de espiritualidade, ao que parece desviada dum egregio preto
rio, adentra a saleta do cartorio e o ato do casamento se efe
tiva ungido por um ritual que diz bem de perto ás coisas da 
Justiça. 

Por uma circunstância talvez estranha, atendo-se a que a 
nomeação dos juizes de casamentos se prende ao criterio poli
tico, a quase totalidade dos juizes de casamentos congrega 
cidadãos probos, bem intencionados, cuja vida privada sobre
paira a qualquer prevenção da coletividade. São homens dig
nos, despojados de ambições, que levam a serio o seu mister 
de "fazedores" de casamentos. Seja ele culto, oriundo de 
cursos universitarios, ou unicamente prendado das primeiras 
letras, o certo é que o publico os acata e os reverencia através 
de indeleveis homenagens. 

Dentro da repartição, ele é a autoridade suprema e o 
publico sente-se bem em apreciar-lhe a investidura e a verti
calidade no desempenho da função. 

O futuro par, "marido e mulher", ao ouvir-lhe a palavra 
que sacramenta o ato do casamento, quéda-se respeitoso, como 
si um veredito patriarcal ecoasse por entre a majestade de 
quatro paredes de um templo cerimonioso. Ha exageros, acaso, 
nessa assertiva? 

A solenidade do casamento, como é obvio, assenta-se na 
gravidade do ato, mas quando ele tem a chancela de um cida
dão conspicuo que reune em si as boas virtudes que exornam 
e engrandecem uma figura da multidão. 

Poder-se-ia pensar em dar maior realce á solenidade, pro
digalizando-se maior aparato á repartição onde o casamento 
é celebrado. Mas todo o mundo sabe que o regime atual de 
cartorios não o permite, pois o Estado se coloca alheio ao apa
relhamento e manutenção das repartições de casamento, salvo 
exceções no tocante a cidades que possuem o seu palacio de 
Justiça. Si assim é, como se exigir mais? 

Ha casos em que o juiz de casamento, na vida particular, 
exerce o mais modesto mistér. E então é de ve-Io dentro de uma 
quitanda qualquer ou atrás de balcões de um desfalcado "secos 
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e molhados", manobrando a clientela dentro do "deve e haver". 
Mas todo aquele prosaismo se evapora como por encanto, quan
do a repartição de casamentos o convoca para o aperto do laço 
que ha de prender, por todo o sempre, um suspiroso casal de 
nubentes ... 

Como se vê, a solenidade do casamento já está sendo obser
vada rigorosamente pelos seus encarregados. 

Desde a capital do Estado até o mais réles burgozinho 
todos eles emprestam-lhe inequivocas homenagens e respeito, 
por ocasião da celebração do ato civil. 

Vista-se a noiva de sêdas ou cuora-se de tules os mais 
transparentes; apresentem-se os noivos como camponios que 
trabalham a terra; o certo é que, na hora designada, o ambiente 
em geral se reveste da mais comovente solenidade. 

O juizado de casamentos é, e continua a ser, irretorqui
velmente, uma instituição· que merece, não só dos nubentes 
interessados, mas do povo em geral, a melhor consideração e 
a mais prestigiosa homenagem. 

RETIFICAQAO 

LEI N. 819, DE 31 DE OUTUBRO DE 1950. 

No item V, da letra "a", do artigo 20, leia-se: 

"V - Cada período de cinco anos de efetivo exercício 
como serventuário, escrevente, solicitador ou outra função rela
cionada com o Poder Judiciário, inclusive advocacia, arredon
dando-se para mais o último período, se exceder de metade -
1 ponto." (redação dada pela lei n. 2.704, de 23 de julho de 
1954) . 
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AS APOSENTADORIAS PELA CARTEIRA DOS 
SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA 

ABNER BORGES 
Oí. Reg. Civil de J. America. 

Está em discussão na Assembleia Legislativa o aumento 
das aposentadorias dos servidores de Justiça. 

Não podia ser por menos. Dia a dia a vida torna-se mais 
cara com a depreciação da nossa moeda aquisitiva, motivado 
por uma desorganização geral, quase mundial. 

Os nossos aplausos e agradecimentos aos dignos autores 
do aumento que espontaneamente o fiseram por sua alta clare
videncia. 

Compreenderam a Justiça e equidade, uma vêz que outros 
do nosso mesmo oficio vão sendo melhorados para suporta
rem as dificuldades do momento. 

Entendemos que a aposentadoria aos servidores da J us
tiça da capital, ultima entrancia da carreira (pagos pelo Ins
tituto de Previdência do Estado), deveria ser equiparada a 
dos titulares dos cartorios oficialisados. 

Somos todos da mesma categoria, tambem nomeados por 
concursos, prestamos os mesmos serviços á Justiça e ao pu
blico, com as responsabilidades inerentes aos nossos respecti
vos cargos, porque não iguais vencimentos e 6a. parte? 

É portanto justa, justissima a equiparação na capital, que 
na realidade representa o final da carreira, ambicionada pelos 
serventuarios das outras comarcas da mesma entrancia e que 
aqui chegando por acesso, terão as vantagens da maxima apo
sentadoria. 

Terão como nós, de enfrentar maiores despesas e padrão 
de vida mais oneroso que em outra qualquer comarca do inte
rior. 
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Ainda o nosso reconhecimento pela pensão lembrada ás 
viuvas e filhos menores dos servidores de Justiça. Embora 
pequena como disse o eminente deputado A]fredo Farhat, en
tretanto é um auxilio. Só assim haveria possibilidade desse 
amparo que está dentro das forças da carteira dos serventua
rios de Justiça. 

Devemos nos empenhar para que esse justo projeto tênha 
rapido andamento. 

Dado o espirito de Justiça do Exmo. Snr. Governador do 
Estado, será por certo, sem restrição, convertido em lei tão 
justo e humano decreto. 

ESCRITUHAÇÃO NOS LIVROS PELOS SEH
VENTUÁRIOS AFASTADOS EIvI CUlvIPRI

MENTO A MANDATOS ELETIVOS 

Tendo esta Associação, feito uma representaçáo ao Exmo. 
Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça, a fim de que 
sej a facultado aos serventuários afastados em cumprimento 
a mandatos eletivos escriturar nos livros e em todos os atos, 
com a responsabilidade direta de quem os subscreve, foi exa
rado o seguinte despacho: 

Proc. 13.703 - Capital - Associação dos Serventuários 
de Justiça do Estado: Se a Constitui'ção Federal, em seu art. 
50, determina imperativamente o afastamento do exercício do 
cargo aos funcionários que exercem carg0'3 eletivos, não há 
corno permitir-lhes, se se trata de serventuário, que escritu
rem nos livros de cartório, embora sob responsabilidade direta, 
segundo pretenda a digna Associação dos Serventuários de Jus
tiça. O dispositivo constitucional é claro e, não obstante pon
derosos os motivos alegados, não é de atender-se à represen
tação - São Paulo, 22-8-1956 - (a) Pinto do Amaral. 
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UMA PÁGINA DO "MANUAL DO SERVEN
TUÁRIO DA JUSTIÇA" 

JOSÉ BERNARDO DE MATTOS 

RECONHECIlVIENTO DE FILHOS ILEGíTIMOS 

Pode ser feito pelos pais, conjunta ou separadamente 
art. 355 do C. Civil. 

Pode fazer-se no próprio têrmo (Ie nascimento, ou me
diante escritura pública, ou por testamento - art. 357 do 
C. Civil. 

Quando pode preceder o nascimento do filho ou suce
der-lhe ao falecimento - pal·ág. único do art. 357 do C. 
Civil. 

Não pode ser feito o de filhos incestuosos ou adulterinos 
- art. 358 do C. Civil. 

Comentá1'io: São incestuosos, os filhos de pessoas impe-
didas de casar, por parentesco. _ 

São adul.terinos, os filhos .de homem solteiro com mulher 
casada, ou vice-versa; os filhos de homem e mulher casados, 
não sendo cônjuges entre si e não desquitados. 

"Dissolvida a sociedade conjugal, será permitido a qual
quer dos cônjuges o reconhecimento do filho havido fora do 
matrim5nio, e, ao filho a ação para que se lhe àeclare a fil ia
ção". - Art. 1.0 da Lei n.o 883, de 21 de outubro de 1949. 

Comentário: O art. 358 do C. Civil, foi alterado em 
virtud() do art. acima tra!lscrito, e expressamente pe}o art. 6.° 
da citada lei. Ficou assim decidida a controvérsia sôbre os 
filhos dos desquitados, os quais não são considerados adulteri
nos, mas, simplesmente naturais, e me_mo que 03 sejam, po
dem ser reconhecidos, porque o desquite, de acôrdo com o 
inciso III do art. 315 do C. Civil, dissolve a sociedade conju~a1. 
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Não é admissivel sob condição - art. 3ô1 do Código 
Civil. 

O de filho maior, não pode ser feito sem o seu consen
timento, e o de filho menor, quando pode ser impugnado 
art. 362 do C. Civil. 

Será averbado no re2'istro civil das pessoas nah~rais 
arts. 39, § 1.0, inciso IV. e 110. 

RETIFICAÇõES 

No 1'er:ist1'o civil das pessoas natlt1"ais - Só poderão ser 
feitas mediante senter.ça do juiz togado. - Arts. 117 a 120 
- Código do Proc. Civil e Comercial, arts. 595 a 599, 

No Regist1'o de hnóveis: Só por meio de processo con
tencioso - arts. 227, 228 e 231. 

RESOLUÇÕES, ACÓRDÃOS, ETC. 

ESCRIVÃO ELEITORAL - A /1tnção eleitoml compete ao 
ofício de justiça e não à pessoa do se1'ventuário - Escri
velo interino pode se1' designado para o serviço eleit01'al. 

ESCRIVÃO ELEITORAL - Pode ser nomeado pa'ra as f1m
ções o oficial de ca'rtório do Regist1'o Civil. 

ACóRDÃO N,o 38.314 - PROCESSO N.o 2.008, DE 
GETULINA - CLASSE SÉTIMA, 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos n.o 2.008 da 
Classe Sétima, em que o Juiz Eleitoral da 160.a Zona, Getu
lina, consulta: 

1.0 - Se o oficial interino do Cartório do 1.0 Ofício de 
Notas e Anexos pode ser designado para as funções de escri
vão eleitoral, em virtude de licenciamento para tratar de inte
rêsses particulares, do titular efetivo. 
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2.° - Se inexistindo escnvao do cartório do ofício, efe
tivo, pode ser designado o oficial efetivo do cartório do Regis
tro Civil do distrito-sede da comarca. 

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de São 
Paulo, por votação unânime, responder afirmativamente a am
bas as indagações. 

Assim decidem, visto que a função eleitoral compete mais 
prôpriamente ao ofício de justiça do que ao respectivo serven
tuário, pouco importando estej a o cartório a cargo dêste ou 
daquele servidor, nem tampouco a natureza da investidura, 
se efetiva ou interina. 

Aliás, idêntica decisão já foi proferida na consulta for
mulada pelo Juízo da 109.a Zona, Ribeirão Prêto, no V. Acór
dão n.o 26.987, Processo n.{) 1.600, da classe sétima. ("Bole
tim Eleitoral" de São Paulo, 107/1.880.) 

São Paulo, 6 de junho de 1955 - JUSTINO PINHEIRO, 
Presidente - VASCO CONCEIÇÃO, Relator - Presente. 
JOAQUIM JUSTINO RIBEIRO, Procurador Regional. 
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Leis e Decretos 

DECRETO ESTADUAL 

(*) DECRETO N.o 25.639, DE 20 DE MARÇO DE 1956 

Regulamenta a Lei n.O 3.331, de 31 de dezembro de 1955. 

JÁNIO QUADROS, GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, 

Decreta: 
Artigo 1.0 - As custas e emolumentos devidos aos ser

ventuários pelos serviços dos cartórios abrangidos pela lei n.o 
3.331, de 31 de dezembro de 1955, passam a constituir renda 
do Estado, a partir : 

a) - de 1.0 de Janeiro do corrente ano, dos cartórios já 
va.gos na data de sua promulgação; 

b) - da data da vacância, para os que se vagarem pos
teriormente; 

c) - da data do deferimento do pedido de opção nos 
demais casos. 

Artigo 2.° - Os vencimentos dos funcionários nomeadO'S 
para os cargos criados pela lei n.o 3.331, em cada cartório que 
seja efetivamente oficializado, serão de responsabilidade do 
Estado a partir de uma das oportunidades fixadas no inciso 
anterior, conforme a alínea em que o cartório se enquadra. 

Artigo 3.° - Os cargos de escrivão dos cartório::; indi
cados no artigo 1.0 da lei 61'a regulamentada serão providos 
na forma da legislação em vigor. 

Artigo 4.° - Os cargos de ESCREVENTE criados pela 
mesma lei serão providos, em cada cartório, pelos respectivos 
escreventes habilitados nele nomeados com homologação da 
Corregedoria Geral da Justiça e que estiverem ocupando o 
cargo: 

a) - em 1.0 de janeiro do corrente ano nos cartórios 
vagos na data da promulgação da mencionadfl lei n.o 3.331 ; 
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b) - na data da vacância para os que se vagarem na 
vigência da lei citada; 

c) - na data do deferimento do pedido de opção, Quando 
êste fór o caso de oficialização. 

§ 1.0 - Persistindo vagos cargos de escrevente em ca~'

tório oficializado por fór-ça da lei n. 3.331, suão preenchidos 
mediante nomeação de escreventes habilitados excedentes, mais 
antigos, em outros cartórios tambem oficializados com funda
mento na referida lei, dando-se preferência, em igualdade de 
condições, aos de cartórios de igual natureza. 

§ 2.° - Caso ainda subsistam vagos cargos de escreven
te, serão eles, então, providos, no cartório das vacâncias, pelos 
respectivos auxiliares na ordem de antiguidade na serventia, 
respeitadas as condições legais, inclusive a idade mínima de 
18 anos cumpridos para o ingresso no funcionalismo público. 

Artif;'o 5.° - Em cada cartório que seja oficializado, o 
cargo de fiel será provido pelo servidor de justiça de igual 
denominação mais antigo no mesmo, e, no c~'.!:' o de p8rsistir 
vago o cargo, será preenchido por um auxiliar na forma do 
§ 2.° do artigo 4.° d2ste decreto. 

Artigo 6.° - Os escreventes em gozo de aposentadoria 
provis6ria, a cargo da "Carteira de Aposentadoria dos Servi
dores da Justiça ", do Instituto de P!'evidência do Estado, que 
forem aproveitados pan t os cargos crir,dos pela lei óra regu
lamentada, deverão submeter-se, dentro de trinta dias, a exame 
de srrúde no Departamento Médico do Serviço Civil do Estado, 
e, se fór o caso, afastados nos têrmos do ai,tigo 94 da Cons
tituição Estadual. 

Artigo 7.° - Pal'a o efeito dos provime;J.tos de que cogita 
êste regd9.l:1ento, serão títulos hábeis os documentos regular
mente expedidos ou autenticados pela Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado. 

Artigo 8.° - Os cartórios judiciais de que trata a lei 6ra 
regulamentada deverão enviar até o d6cimo dia a partir da 
publicação dêste decreto, ao Secretário da Justiça e Negócios 
do Interior os documentos solicitados pelo Titular da mesma 
Pasta em sua Circular n. 1.045, de 6 de fevereiro do corrente 
ano, devidamente autenticados pela Corregedoria Geral da Jus
tiça. 

Artigo 9.° - Os cartóros referidos no parágrafo único 
do artigo 6.° da Lei n. 3.331, se incluem entre os de que trata 
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o seu artigo 2.°, depe!ldendo de opção dos serventuários suce
didos e sua oficialização. 

Artigo 10 - E' vedada a nomeação para os cargos de 
escrevente ou de fiel, nos cartórios oficializados pela lei n. 
3.331, de qualquer servidor parente, até segundo gráu, do es
crivão provido na mesma serventia por fôrça da citada lei. 

Artigo 11 - No caso de admissões irregulares nos cartó
rios, visando ao provimento nos cargos criados pela lei óra 
regulamentada, serão apuradas as responsabilidades para os 
efeitos das sanções legais cabíveis. 

Artigo 12 - As normas constantes dêste decreto, refe
rentes ao provimento dos cargos de escrevente e fiel, de que 
cuida este diploma legal, valerão apenas para o primeiro pro
vimento dos citados cargos. 

Artigo 13 - f'.:ste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palacio do Governo do Estado de São Paulo, aos 20 de 
março de 1956. 

JÂNIO QUADROS. 
Lincoln Feliciano da Silva 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Governo, aos 20 de março de 1956. 

Carlos de iUbuque1'que Seiffarth - Diretor Geral. 
(*) Publicado novamente por ter sai do com incorre~ão. 

D. O. de 22-3-56. 

DECRETO N. 25.979, DE 8 DE JUI,"THO DE 1956 

Altem dispositivos do decreto n. 25.699, de 20 
de março de 1956. 

JOSÉ PORPHYRIO DA PAZ, VICE-GOVE NADOR. 
DO ESTADO DE SAO PAULO, NO EXERCíCIO DO CARGO 
DE GOVERNADOR, usando de suas atribuições legais e tendo 
em vista o disposto no artigo 7.° da lei n. 3.331, de 30 de 
dezembro de 1955, 
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iJecreta: 

Artigo 1.0 - A alínea "c" do artigo 4.° do decreto n. 
25.609, de 20 de março de 1956, passa a te!' a seguinte redação: 

"c - na data da vigência da mesma lei nos 
casos de deferimento do pedido de opção". 

Artigo 2.° - Os serventuários, sucessores vitalícios, es
creventes e fiéis, nomeados em razão do estabelecido nos arti
gos 6.° e § único, 7.° e 8.° da rei n. 3.331, de 30 de dezembro 
de 1955, farão jús aos vencimentos dos respectivos cargos: 

a) - a partir da vigencia da lei n. 3.331, de 
30 de dezembro de 1955, quanto aos ofícios vagos 
nessa data; 

b) - a partir da vacância do ofício, se esta 
ocorreu ou vier a ocorrer após a data :!'ixa(la no ítem 
anterior; 

c) - a partir da publicação do despacho que 
deferiu a opção do serventuário ou sucessor vitalí
cio. 

Artigo 3.° - Êste decreto entrará em v l.!S-0 l' na data de 
sua publicação. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 8 de 
junho de 1955. 

JOSÉ PORPHYRIO DA PAZ 
Lincoln Feliciano da Sil1Ja 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 8 de junho de 1956. 
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Carlos de Albuqnerque Seiffarth 
- Diretor Geral. 

D. O. de 9-6-56. 
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Leis Federais 

LEI N.o 2.816 - DE 6 DE JULHO DE 1956 

Modifica os arts. 517 e 523 do Códi(lo de Pro
cesso Civil. 

O Presidente da República: 

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

Art. 1.0 Os arts. 517 e 523 do Decreto-lei n.O 1.608, de 
18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil), passam a 
ter a seguinte redação: 

"Art. 517. Quando o valor total da herança não exceder 
de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), o processo de in
ventário e partilha far-se-á de acôrdo com as regras dêste Capí
tulo, aplicadas, quanto ao mais, as estabelecidas nos Capítulos 
anteriores ". 

Art. 523. O processo dêste Capítulo será observado em 
inventário de valor superior a Cr$ 200.000,00 (duzentos mil 
cruzeiros), se as partes forem capazes de transigir e nêle con
vierem, em têrmo judicial, assinado por tôdas." 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 6 de julho de 1956; 135.° da Independên

da e 68.° da República. 
JUSCELINO KUBITSCHEK. 
Ne1'eu Ramos. 

D. União de 9/7/56. 

LEI N.o 2.786 - DE 21 DE MAIO DE 1956 

Altera a lei sôbre desapropriação por utilidade 
pública .. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte Lei: 
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Art. 1.0. Fica revogado o Decreto-lei n.o 9.811, de 9 de 
setembro de 1946. 

Art. 2.° Fica revogado o parágrafo único do art. 15 do 
Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941, acrescen
tando-se-Ihe os seguintes parágrafos: 

"Art. 15 .................. .. . . . . . . . .. ........... . 
§ 1.0. A imissão provisória poderá ser feita, indepen

dente da citação do réu, mediante o depósito: 
a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) 

vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto 
predial; 

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor 
locativo, estando o imóvel sujeito ao impõsto predial e sendo 
menor o preço oferecido; 

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento 
do impõsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor 
tenha sido atualizado no ano fiscal imedia'tamente anterior; 

d) não tendo havido a atualização a que se refere o 
inciso c, o juiz fixará, independente de avaliação, a importân
cia do depósito, tendo em vista a época em que houver sido 
fixado originàriamente o valor cadastral e a valorização ou 
desvalorização posterior do imóvel. 

§ 2.°. A alegação de urgência, que não poderá ser reno
vada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória 
dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. 

§ 3.°. Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior 
não será concedida a imissão provisória." 

Art. 3.°. O art. 26 do Decreto-lei n.o 3.365; de 21 de 
junho de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 26. No valor da indenização, que será contempo
râneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros 
contra o expropriado. 

Parágrafo único - Serão atendidas as benfeitorias neces
sárias feitas após a desapropriação; as úteis, quando feitas 
com autorização do expropriante." 

Art. 4.°. Fica revogado o parágrafo único do art. 27 do 
Decreto-lei número 3.365, de 21 de Junho de 1941, acrescen
tando-se-Ihe os seguintes parágrafos: 

"Art. 27 .. . . . ...... ... ............................ . 
§ 1.°. A sentença que fixar o valor da indenização quan

do êste fõr superior ao preço oferecido, condenará o desapro-
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priante a pagar honorários de advogado, sôbre o valor da dife
rença. 

§ 2.°. A transmissão da propriedade decorrente de desa
propriação amigável ou judicial, não ficará sujeita ao impôsto 
de lucro imobiliário." 

Art. 5.° O ad. 32 do Decreto-lei n.o 3.365, de 21 de junho 
de 1941, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em di
nheiro. " 

Art. 6.°. O parágrafo único do artigo 33 do Decreto-lei 
n.o 3.365, de 21 de junho de 1941, passará a constituir § 1.0, 
acrescentando-se-Ihe um parágrafo: 

"Art. 33 .......................................... . 
§ 2.°. O desapropriado, ainda que discorde do preço ofe

recido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levan
tar até 800/0 (oitenta por cento) do depósito feito para o fim 
previsto neste e no art. 15, observado o processo estabelecido 
no art. 34." 

Art. 7.°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação e será aplicável aos processos em curso. 

Art. 8.°. Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1956; 135.° da Independên

cia e 68.° da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK. 
Nere1t Ramos. 

D. Oficial da União de 24/5/56. 

LEI N.o 2.756 - DE 17 DE ABRIL DE 1956 

Concede isenção de selo nos recibos das contri
buições destinadas a quaisquer instit1tições de assis
tência social, que estejam registradas no Conselho 
Nac(onal de Serviço Social. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 
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Art. 1.0 E' concedida isenção de selo nos recibos das 
contribuições destinadas a quaisquer instituições de assistência 
social, que estejam registradas no Conselho Nacional do Ser
viço Social. 

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 17 de abril de 1956; 135.° da Inde
pendência e 68.° da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK. 
José Ma1·ia Allcmim. 

D. da União, 20/4/56. 

LEI N. 2.168, DE 11 DE JANEIRO DE 1954. 

Estabelece n01·mas para instituição de seguTo 
agTário. 

Art. l.0. E' instituido o seguro agrario destinado á pre
servação das colheitas e dos rebanhos contra a eventualidade 
de risco que lhes serão peculiares, na forma da presente lei. 

· .. Art. 6.°. Os documentos e atos relativos ás opera
ções de seguros agrarios ficam isentos de selos, impostos e 
taxas federaes. 

· .. Art. 21 - É o Poder Executivo autorisado a orga
nis3r uma sociedade por ações, com séde e fôro na cidade do 
Rio de Janeiro, destinada a desenvolver progressivamente ope
rações de seguros agropecuarios, sob a denominação de Com
panhia Nacional de Seguro Agricola. 

· .. art. 25 - A Sociedade gozará de isenção tributaria 
ampla e irrestrita de quaesquer impostos e taxas e emolumen
tos federaes, inclusive do selo federal exigivel em apolices, 
papeis e documentos em que a Sociedade seja parte ou inter
veniente. 
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Provimentos 

PROVIMENTO N. 1-56 

Prazo para lavratura dos assentos de óbitos que especi
fica. 

O Desembargador Oswaldo Pinto do Amaral, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando das atribui
ções que lhe são conferidas por lei, 

Resolve, atendendo aos têrmos de representação que lhe 
foi dirigida pelo Serviço de Verificação de óbitos, da Facul
dade de Medicina, da Universidade de São Paulo, autorizar os 
Oficiais do Registro Civil da Capital a receber para os devidos 
fins, com a tolerância de prazo até quarenta e cinco dias (Art. 
63, a que faz remissão o art. 89, ambos do Dec. Federal 4.857, 
de 9-11-1939), os atestados de óbito expedido pelo referido 
Serviço. na conformidade do § 2.° do art. 3.° do Decreto Esta
dual n. 10.139, de 18-4-1939. 

R. e publique-se para conhecimento dos MM. Juizes Corre
gedores Permanentes, dos Oficiais do Registro Civil a que se 
destina e de todos os interessados, fornecendo-se cópia ao Ser
viço de Verificação de Obitos. 

Cumpra-se. 
São Paulo, 26 de maio de 1956. 
O Corregedor Geral da Justiça. 
Distribuições de 28 de maio de 1956. 

D. J. de 31/5/56. 

COPIA AUTENTICA DE FLS. 

PORTARIA N. 16/54 

o Desembargador Pedro Rodovalho Marcondes Chaves, Cor
regedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, 

ATENDENDO 
a que os serventuários ,de justiça não vêm cumprindo o dig
posto no § 1.° do art. 3.° do Decreto n. 19.365, de 20-4-1950 
e a alínea "d" do art. 12, da Lei n. 465, de 28/9/1949 e 
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ATENDENDO 

à alta finalidade social e com grandes benefícios da aposenta
doria, embora o assunto escape às atribuições desta Correge
doria Geral, 

RATIFICA A RECOMENDAÇÃO 

constante da Portaria n. 11/54, de 5 de Agôsto do corrente 
ano, para que os serventuários cumpram as referidas leis, 
advertindo-os das graves consequências decorrentes da falta 
de pagamentos das contribuições, com o cancelamento da ins
crição. 

RECOMENDA, 

em aditamento àquela portaria, que o sêlo de reconhecimento 
de firma é exigível tantas vezes quantas fOTem as fú'mas Teco
nhecidas .. 

P. CUMPRA-SE. 

São Paulo, 7 de Dezembro de 1.954. 

(a.) PEDRO RODOVALHO MARCONDES CHAVES. 

Corregedor Geral da Justiça. 

RECONHECIMENTO DE FIRMAS NA 
CAPITAL FEDERAL 

Regulando o reconhecimento de- firmas nos diferentes ofi
cios de Notas da Justiça local, o desembargador Frederico 
Sussekind, corregedor de Justiça, acaba de baixar oportuna 
portaria, que está vasada nos seguintes termos: "Atendendo 
a que a Portaria n.O 557 de 1955; determinou aos senhores 
tabeliães que - "nos instrumentos de reconhecimento de 
firma se declare, sendo essa de pessoa conhecida, esta cir
cunstancia, e, não o sendo, que no mesmQ se declare ser feita 
por semelhança"; Atendendo a que a declaração - "por seme
lhança" - tem motivado a recusa do documento e sua não 
aceitação, tida como de presunção e não de autenticidade da 
firma do seu signatário; Atendendo a que o art. 215 do Codigo 
de Organização Judiciaria dispõe que o reconhecimento, como 
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ato pessoal do tabelião ou de seu substituto, deverá ser feito 
- "pelo confronto com a préviamente depositada em cartó
rio": Atendendo a que, para esse confronte possuem os cartó
rios 'o livro próprio e, tambem, os cartões de fichas, com as 
respectivas assinaturas: Atendendo a que há necessidade de 
ser procedida, com toda a cautela a esse confronto, mesmo 
porque, negligenciando no reconhecimento, ficam os tabeliães 
responsaveis pelos danos causados a terceiros; Resolve revogar 
a dita Portaria n.O 557 de 1955 e restabelecer a Circular n.o 
199, de 11 de dezembro de 1951, e determinar, em consequen
cia, aos senhores tabeliães de Notas que o reconhecimento de 
firma obedeça aos disposto no artigo 215 do Código de Orga
nização J-udiciaria, limitando-se a declarar reconhecida a firma 
no documento apresentado sem referencia à maneira com que 
o reconhecimento é feito, por desnecessária". 

Proc. 13612 - Campinas - Egon Ernest Zink e lngeborg 
Singendonk: Vistos, etc. Dou provimento ao recurso, para 
determinar que o Oficial do Registro Civil do 2.° Subdistrito 
de Campinas, realize o casamento dos recorrentes, que se habi
litaram em Santa Catarina. O provimento citado na decisão 
recorrida tem a sua vigência limitada ao território deste Esta
do, como é óbvio, e, pois, não se aplica ao presente caso, em 
que a habilitação foi processada em outro Estado obedecendo 
às prescrições do Código Civil, que não se aplica ao presente 
caso, em que a habilitação foi processada em outro Estado, 
obedecendo às prescrições do Código Civil, que não impõe qual
quer condição para a realização do casamento em outra cir
cunscrição judiciária. Ademais, querem os recorrentes reali-

• zar o seu casamento no lugar de residência dos país de um 
deles, o que justifica o ato nas condições pretendidas. Comu
nique-se a presente decisão ao Oficial do Registro Civil de Cam
pinas. São Paulo, 27 de julho de 1956. (a) Pinto do Amaral. 
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Jurisprudência 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

Um dos escreventes do 7.° Oficio da comarca de Santos, 
criminosamente, mediante oficios requisitorios ideologicamente 
falsos, obtidos por via de ardis e artificios, conseguiu levantar, 
em parcelas diversas, deposito em dinheiro, recolhido á agen
cia local do Banco do Brasil, cuja administração e responsa
bilidade cabia ~ Fazenda do Estado. Resgatou ele a sua falta, 
com o sacrificio maximo, cometendo suicidio, tornando-se o 
fato publico e notorio. Esse deposito referia-se a quantia per
tencente a menor havida em inventario dos bens deixados por 
seu pai. 

Propôs o menor uma ação como objetivo de obter a repa
ração do dano causado pelo funcionario da justiça, que con
siste na restauração integral do deposito, inclusive juros e a 
acrescer até a sua integração. 

Situando a questão no tempo, objeta a Fazenda que o 
escrevente, submetido ao regime do decreto n.o 5129, de 23 de 
julho de 1931, não passava de preposto de escrivão, não se 
aplicando ao caso o disposto no artigo 15 do Codigo Civil, regu
lando-se a especie pelo artigo 1521, n.o 111, do mesmo diploma 
legal. 

A causa foi decidida pelo juiz Joaquim Bandeira de Melo, 
que asseverou: 

"O tema da responsabilidade civil do Estado, assinala 
Aguiar Dias, tem inspirado vasta literatura, na justa medida 
das incertezas e variações que suscita. A causa principal dessa 
situação, que os juristas desejam ardentemente modificar, como 
o testemunha o renovado esforço dedicado a clarear o problema, 
está, em grande parte, no fato de contemplar a responsabi
lidade do Estado como instituto de direito Civil, pois é certo 
que a tal anseio não satisfaz a simples transposição para o seu 
dominio, dos principios da responsabilidade do direito privado. 
A responsabilidade civil do Estado é mate ria de di.reito admi
nistrativo. ("Da Responsabilidade Civil", voI. 11, pago 142). 
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Travaram-se eruditas controvernias e de tal modo diver
giram os juristas que suas opiniões, pelas analogias e antino
mias, se agrupam em três correntes definidas e basicas: a 
teoria da irresponsabilidade, a teoria da responsabilidade geral 
e a de sistema misto, magniIicamente exposta e estudadas pelo 
eminente Amaro Cavalcanti na sua obra classica, "Responsa
bilidade Civil do Estado". 

Definitivamente arredada a da irresponsabilidade, a dou
trina da culpa, enfaticamente resumida por Von lhering, na 
formula "sem culpa nenhuma reparação", torna-se insuficiente 
em face das necessidades criadas pela vida moderna, quer no 
ambito das relações privadas, quer no dominio do direito admi
nistrativo, pelo continuado alargamento das funções do Esta
do, progressiva e acentuadamente intervencionistas. Os escri
tores franceses, com Salleiles a frente, abriram larga brecha 
nesse principio, introduzindo no campo de tão acciradas con
troversias. o conceito de culpa objetiva, ou a teoria do risco. 

A responsabilidade sem culpa, ou objetiva, in ré ipsa, ou 
a teoria do risco, sintetizada por Salleiles, na pitoresca for
mula "qui casse les verres les payes", já foi introduzida na 
n0'3sa legislação positiva, sem nenhuma sombra de duvida, na 
lei de acidentes no trabalho; artigo 96 e seguintes do Codigo 
Brasileiro do Ar; arts. 1.519, 1.520, paragrafo uni co do Codigo 
Civil; arts. 16, n.o VII e 34, n.O XV, do Codigo de Minas. 

Transpondo o problema para a esfera administrativa, 
antes de quaisquer outras considerações, não podiamos deixar 
passar in albis, o que escreveu Aguiar Dias na sua conceituada 
obra já citada: "Devemos reconhecer que, sem encarar com 
alguma audacia - que consideramos um dos melhores atri
butos do juiz - o art. 15 do Codigo Civil, é na doutrina da 
falta de serviço publico que se deve buscar a ação de respon
sabilidade do Estado. Confessamos, entretanto, do mesmo 
passo, nossa preferencia pela doutrina objetiva, também cha
mada do risco administrativo, cujo alcance foi nitidamente es
boçado em luminosos votos dos ministros Orozimbo Nonato e 
Filadelfo de Azevedo. A opinião do ministro Orozimbo No
nato, em profissão de fé objetivista, que marca, iniludivel
mente, novo rumo na orientação dos nossos juizes a respeito 
da responsabilidade do Estado, foi expressa, ao que julgamos, 
pela primeira vez, no julgamento de uma ação de ressarci
mento de danos resultantes de deterioração de mercadoria em 
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virtude de longa permanencia na Alfandega". (pag. 158). A 
teoria do risco ganha força e expressão ainda, nas lições de 
Alvino Lima e Menegalle. 

Em que pesem doutas opiniões em contrario, os debates 
travados em torno da materia repercutiram no seio da Assem
bléia Constituinte e a teoria do risco administrativo foi eri
gida em canon constitucional, em face do artigo 194 da Carta 
Magna que dispõe: "As pessoas juridicas de direito publico 
interno são civilmente responsaveis pelos danos que seus fun
cionarios, nessa qualidade, causem a terceiros. 

"Paragrafo unico - Caber-Ihes-á ação regressiva contra 
os funcionarios causadores do dano, quando tiver havido culpa 
destes ". 

Vê-se, com toda a clareza, que o dispositivo constitucional, 
não estabelece responsabilidade solidaria do Estado e, sim, pri
maria e direta, haja ou não culpa do funcionario. O objeti
vismo e o subjetivismo harmonizam-se nessa regra fundamen
tal. A entidade publica, criando um risco, é obrÍgada a res
sarcir os danos decorrentes, corolaria dos direitos subjetivos 
assegurados pelo art. 141 da Constituição Federal. Responsa
bUidade distinta da definida no Codigo Civil, que é anterior, 
com relação ao patrão, amo ou com1tente, singulares ou cole
tivos, por ato de seus empregados, serviçais ou prepostos, em 
relação aos quais, salvo as exceções expressas, não se presu
mem a culpa in eligendo, ou a in vigilando. 

Nesse passo, oportuna é a lição de Sourdat: o comitente 
ou mandante nomeia prepostos ou mandatários para a geren
cia dos seus interesses proprios, mas o Estado ou o poder pu
blico tem funcionarios, conforme o disposto na lei, para a ges
tão dos interesses gerais ou comuns; enquanto as pessoas pri
vadas escolhem livremente os seus auxiliares, o Estado não 
pode sequer conhecer a todos os seus, cuja nomeação e promo
ção dependem, ás vezes, s6 de concurso ou de antiguidade. 
Finalmente, os comitentes ordinarios podem e devem fiscali
zar todos os atos de seus prepostos e manda ta rios, ao passo 
·que o Estado é obrigado a proceder por via de instruções e 
regulamentos gerais, sob a sanção de penas disciplinares; não 
pode propôr fiscais a todos os serviços e quando o fizesse, por 
quem seriam os proprios fiscais fiscalizados? Qu1:S custodiet 
custodes? ("Traité de la Responsabilité", pág. 189). 

Para que houvesse responsabilidade da Fazenda Publica 
-com base no direito anterior á atual Constituição, escreve 
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Seabra Fagundes, era preciso que se somassem as seguintes 
condições: a) - ter o representante praticado o ato no exer
cicio da função ou a pretexto de exercê-Ia; b) - ser ilegal 
o ato por omissão de dever expressamente prescrito, ou por 
violação ativa do direito; c) - do ato advir dano a alguém. 

"Do 8egundo desses requisitos já. não é de cogitar, em face 
do artigo 194 da Constituição. Adotada, como foi nesse texto, 
a teoria do risco criado, já não importa a ilegalidade do [l.to, 
conquanto, via de regra, a responsabilidade decorra de atos 
ilegRis. Desde que haja um dano, haverá lugar a indenização, 
resulte este de violação da lei ou não. Salvo, é claro, as exce
ções que possam ter raizes na propria Constituição." ("O 
Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciario", 
pags. 222/223). 

Não há impunidade para o autor do dano. A' Fazenda 
Publica, uma vez condenada, se atribui ação regressiva contra 
o funcionario, culpado de fatos que deram margem á indeni
zação. São remedios processuais, atribuidos a pessoas distin
tas e com fundamento diverso. No primeir·o, legitima-se ati
vamente aquele que sofreu o prejuizo ou o dano e passivamente, 
a pessoas juridica de direito publico interno, tendo por base o 
risco administrativo. Condenada, poderá lançar mão da ação 
regressiva contra o servidor, cuja culpa deverá ser cabalmente 
demonstrada. Inadmissivel é o litisconsorcio passivo da enti
dade juridica com funcionarios reais ou supostos; salvo melhor 
juizo, em tal hipotese, não ocorre litisconsorcio necessario, 
como pretendeu a Fazenda ré nestes autos. Questão que men
ciono apenas incidentemente, considerando a sua afinidade com 
a ordem gera} de idéias expostas, uma vez que, por via de 
agravo no auto do processo, será superiormente examinada, 
como preliminar, pelo Egr. Tribunal, no caso de apelação, o 
que é muito provavel. 

Trata-se de depósito judicial, a cargo da Fazenda ré e que 
por isso mesmo, de acordo com as regras gerais que regem a 
materia, assumiu o encargo de guardá-lo e restitui-lo oportu
namente. Conforme se lê na obra citada de Amaro Cavalcanti, 
mesmo autores partidarios da doutrina da culpa subjetiva, 
então dominante, entendiam que a responsabilidade do Estado 
devia, neste caso, ser primaria, e, não, subsidiaria, como em 
geral (págs. 127 e 133). Em face dos dispositivos do Codigo 
Civil relativos ao deposito, especialmente o necessario e a teo-
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ria do risco administrativo, inteiramente vitoriosa, não há como 
pôr em duvida a responsabilidade da Fazenda Publica pelos 
danos que os seus funcionarios, nessa qualidade, causem a ter
ceiros e, e mparticular, ao titular da cousa depositada, qual
quer que seja a natureza do bem ou bens depositados. 

Decorre da responsabilidade sem cu]pa, ou objetiva noção 
extremamente lata e justa do que se deve entender por fun
cion~.rio, não sendo licito restringir somente áqueles que per
tencem aos quadros efetivos criados por lei. Além destes, 
abrange, a meu vêr, os que o Codigo Penal, no artigo 327, con
sidera como tal, para os devidos efeitos. Isto é, "quem, em
bora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo. 
emprego ou função publica". Se o Estado lhes atribui uma 
fun-ção publica, assume, de imediato, a responsabilidade civil 
pelos danos que causarem a terceiros no exerci cio dessa mes
ma função. Se essa especial conceituação atende necessidade 
de defesa da ordem juridica, para o fim de responsabilidade 
criminal, seria um contrasenso puni-los o Estado pelos crime 
que cometerem e, não obstante, eximir-se de reparar o dano 
causado sob pretexto de transitoriedade, ou ausencia de remu
neração. Em face da orientação tomada pelos legisladores 
constituintes pouco importa a categoria do funcionario. Seja 
ele efetivo, ou não; remunerado pelos cofres publicos, ou nada 
perceber. O que interessa é se exerce cargo, emprego ou fun
ção publica. Categoria, remuneração, ou transitoriedade são 
expresões sem conteudo juridico no que tange á responsabi
lidade civil das pessoas juridicas de direito publico interno. 
--- O decreto estadual 5.129, de 23 de julho de 1931, além 
de estabelecer exigencias tipicas de ingresso no funcionalismo 
em geral, erigiu em verdadeiro emprego publico, embora tipico 
e sui-generis, o cargo dos escreventes habilitados, que vêm de
sempenhando funções junto aos juizes de direito. Não lhes 
falta mesmo nomeação pela autoridade competente e fixação 
de vencimentos, ainda que não atendiveis pelos cofres do Esta
do. Leis posteriores estabeleceram uma verdadeira carreira. 
direitos e vantagens foram assegurados, ocorrendo, finalmente, 
a oficialização dos carlorios. Desempenham funções adminis
trativas, de natureza publica, junto aos juizos a que servem". 

Concluindo, pois, que o Estado é civilmente responsavel 
pelos danos ou prejuízos que essa categoria de funcionados 
causar, no exercicio de suas funções, julgou o magistrado pro-
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cedente a ação proposta para condenar a Fazenda do Estado 
a integrar totalmente o deposito, juros e demais consectários 
legais. 

Transcrito do "O Estado de São Paulo" de 28 de março de 1956. 

ACóRDÃO N. 44988 

Processo n. 2.382, da classe sétima. 

Vistos, etc. 
O Prefeito Municipal de Conchas consulta sôbrea do

cumentação necessária à qualificação eleitoral. 
Ouvido o Procurador Regional, emitiu nos autos o seguinte 

parecer: 
"À consulta retro, que pode ser conhecida por ser formu

lada por autoridade pública, propõe esta Procuradoria sejam 
dadas as seguintes respostas: . 

Item 1.0 - "Quais os documentos que o eleitor é obrigado 
a apresentar co mo requerimento de qualificação?" 

A resposta está contida nos arts. 33, § 1.0 do Código Elei
toral, 70 da Lei n. 2.550 e 7.0 das Res. n. 5.235 do T.S.E. 

Item 2.0 - "O qualificando é obrigado a fazer prova de 
seu estado civil ou apenas terá que juntar certidão de nasci
mento ou casamento, indistinta e independentemente de sua 
qualidade de estado?" 

O alistando deve, apenas, declarar seu estado civil ao por
tador ao preencher a fórmula oficial de inscrição. No caso 
de mulher casada, cujo nome tenha sido alterado em razão do 
casamento, é obrigatória a exibição da certidão de casamento. 
Parece-nos que também deva 'Ser exigida certidão ou outro 
documento hábil quando o alistando apresente título antigo e 
seu estado civil tenha sido alterado em virtude de casamento 
ou desquite ou, ainda, por falecimento do cônjuge. 

Item 3.0 - "Os que possuem título de eleitor, cuja vali
dade se extinguiu em 30 de junho último, para obtenção do 
novo título terão que apresentar algum documento além de seu 
título de eleitor?" 
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Sim, no caso do art. 7.°, § 3.° da mencionada Resolução 
n. 5.235, isto é, quando o título antigo houver sido expedido 
em zona diversa da em que pretende alistar-se seu portador. 

Item 4.° - "De acôl'do com as novas instruções, os do
cumentos essenciais ao qualificando podem ou não ser desen
tranhados do processo?" 

A resposta está contida nos arts. 36 do Código Eleitoral 
e 11, § 2.° da Resolução n. 5.235. 

Item 5.° - "De acôrdo com o que dispõe o art. 38 da 
Resolução n. 5.235 (sôbre alistamento eleitoral), os interessa
dos estão sujeitos aos emolumentos para obtenção de certidões 
de casamento ou de óbito?" 

Sim. O mencionado artigo, assim como o art. 34 do Códi
go Eleitoral, apenas obrigam ao forneclmento gratuito de cer
tidões de nascimento. A lei é omissa no que concerne às outras 
certidões, mencionadas na consulta, e parece-nos que sem ex
pressa determinação legislativa não podem os Oficiais do Re.
gistro Civil ser compelidos a fornecê-las gratuitamente. 

Item 6.° - "Não estando explícito no citado art. 38, quan
to às certidões de casamento e de óbito, o Cartório do Registro 
Civil está cobrando emolumentos para o fornecimento dêsses 
documentos. Pergunta-se é legal essa cobrança?" 

Não se deve tomar conhecimento da questão, por versar 
caso concreto. Se assim não o entender o Tribunal, está pre
judicada a pergunta, face à resposta proposta para o item 
anterior". 

Assim, acórdam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de São Paulo, por votação unânime, responder nos 
têrmos do parecer da ilustrada Procuradoria Regional. 

São Paulo, 19 de julho de 1956. 
Justino Pinheiro - Presidente. - Paulo Bonilha - Re

lator. - Presente: - Albe1'to Brandão Muylae?·t - Proc. Reg. 
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DA AUTOHIZAÇÃO .TUDI CI1\L PARA 
ALIENAÇAO DE BENS DA HERANÇA 

Para aquilatarmos ela necessidade, ou não, da autorização 
judicial para a pratica de atos que importem em alienação ou 
em oneração de bens do espolio, devemos, liminarmente, dis
tinguir os espolios em função dos interessados ou da inter
venção do Ministerio Publico, e as fases processuais do inven
tario. Assim, os espolios podem apresentar-se sob dois aspec
tos: a) Espolios em que há interessados incapazes, ou, em 
que há intervenção do Ministerio Publico; b) Espolios em que 
todos os interessados são capazes, ou, em que os orgãos do 
Ministerio Publico não intervêm. No primeiro caso os inven
tarios se processam perante o Juizo da Familia e das Sucessões 
e no segundo, perante o Juizo Civel. Quanto ao processo de 
inventario - que há de ser sempre judicial, uma vez que foram 
banidos da legislação os inventarios administrativos - flui ele, 
de um modo geral, por duas fases: a primeira, que se inicia 
com o pedido de abertura do inventario e termina com o pas
samento em julgado da sentença que julgar a liquidação;. e a 
segunda, que se inicia com o pedido dfl quinhões formulado 
pelos interessados e termina com o transito em julgado da sen
tença que julgar a partilha. Evidente, entretanto, que estas 
duas fases - que nas questões contenciosas correspondem á 
ação e á execução, respectivamente - não são rigidas e admi
tem, em seu bojo, fases intermediarias, balizadas pelas "ulti
mas declarações", pelo "esboço de partilha" etc., ponderan
do-se, no entanto, que o inventario em si, segundo os termos 
do art. 499 do diploma processual, finda-se com as "ultimas 
declarações ". 

Relativamente á primeira especie, podemos dizer que, 
aqueles inventarios em que há interessados incapazes, ou, em 
que funciona o Ministerio Publico, terminam com o transito 
em julgado da sentença que julgar a partilha; os em Que os 
interessados são capazes, estão acordes, e os orgãos do Minis
terio Publico não intervêm, vencido o prazo para interposição 
de recurso contra a sentença que julgar a liquidação, exaurem-
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se na esfera judicial. Ainda em relação á primeira especie, 
isto é, aos processos em que há interessados incapazes, ou em 
que há intervenção do Ministerio Publico, toda e qualquer alie
nação ou oneração de bens do espolio, depende sempre de pre
via autorização judicial, e a razão é obvia ante a incapacidade 
dos herdeiros para a pratica de tais atos, ou a necessidade de 
audiencia dos orgãos do Ministerio Publico. No segundo caso, 
não. Não há disposição alguma de lei, nem razão de ordem 
juridica que condicione a alienação ou a onera'Ção de bens do 
espolio - após recolhido o imposto devido e sendo capazes 
todos os interessados - á previa autorização do juiz; e isto, 
porque, uma das razões precipuas de serem os inventarios, 
obrigatoriamente, judiciais, reside justamente na maior ga
rantia do Fisco, e este já se encontra satisfeito. 

Ainda recentemente se deu um caso bastante ilustrativo: 
um cidadão havia prometido a outrem, a venda de um imovel 
que possuia; mas antes que outorgasse a escritura definitiva, 
ocorreu o seu falecimento. Aberto o inventario, esse seu cre
dito decorrente d apromessa de venda, foi atribuido, na par
tilha, a um herdeiro. Tendo o compromissario comprador li
quidado o preço e exigido a escritura definitiva, aquele her
deiro titular do respectivo credito, requereu ao juiz do inven
tario a expedição de um alvará para que fôsse outorgada, pelo 
espolio, a escritura reclamada; e isto, segundo alegara, porque 
o tabelião se recusava a lavrá-la, tendo em vista a ulterior 
negativa, já verificada em casos analogos, do oficial do Regis
tro de lmoveis em transcrever tais escrituras. O magistrado 
indeferiu o pedido, por entender, com razão juridica, ser dis
pensavel tal autorização, visto tratar-se de pessoa maior, ple
namente capaz, e na livre administração e disposição de seus 
bens. Para honrar o prometido pelo "de cujus", deveria ser 
outorgada, em nome do espolio, pela inventariante e demais 
herdeiros, a escritura de venda. A intervenção judicial, em 
tal hipotese, só teria cabimento se algum herdeiro recusasse 
sua outorga ou estivesse impossibilitado de dá.-Ia. Hodierna
mente é praxe requerem-se alvarás para a pratica de tais atos 
em nome do espolio; entretanto, esta usança - fruto da pusi
lanimidade caracteristica dos excessivamente escrupulosos que 
procuram dar de ombros com a regponsabilidade profissional, 
atribuindo-a ao juiz que conceda tal ordem - não tem nenhum 
fomento legal ou juridico; constitui até, verdadeira \'capitis 
diminutio", atentatoria dos direitos e garantias individuais, 
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sujeitarem-se á tutela do juiz, pessoas maiores, capazes, e na 
livre administração e disposição de seus bens. Condiciona
rem-se tais atos á autorização judicial, importa numa restri
ção de direitos, e as disposições de ordem publica, de cara ter 
proibitivo, hão de ser expressas e, segundo as regras herme
neuticas, interpretadas restritivamente. (Cf. Carlos Maximi
liano - Hermeneutica - n. 266). Inexistindo lei expressa, 
vedando, e ao reverso, permitindo a lei, expressamente, pos
sam os interessados, se capazes e após o pagamento do imposto 
devido, fazer a partilha do acervo hereditario, independente
mente de autorização do juiz do inventario, é evidente que, em 
identicas condições e independente de autorização judicial, po
derão também eles comparecer ao tabelião e outorgar, em nome 
do espolio que representam, escritura de venda, de dação em 
pagamento, de hipoteca, em suma, praticar qualquer ato que 
importe em alienar ou em onerar tais bens. Não há disposi
ção legal alguma que vede a pratica de tais atos, e segundo 
os ditames constitucionais, ninguém pode ser obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, e ... 
"legem non habemus". - J.R.A.V. 
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LEIS QUE REGULAM A APOSENTA
DORIA DOS SERVIDORES DA lUSTICA 

~ 
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RELAÇÃO DAS LEIS E DECRETOS QUE RE
GULAM A AP OSENTADORIA DOS SEI~VIDO
RES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

, LEI N. 465, de 28 de setembro de 1949."--
Regula a aposentadoria dos escreventes, auxiliares de 
cartório e oficia!s de justiça. 

LEI N. 507, de 17 de novembro de 1949. -
Modifica a redação da lei n. 465, de 28 de setembro 
de 1949. 

X DECRETO N. 19.365, de 20 de abril de 1950. .-
Dispõe sôbre a inscrição na "Carteira de Aposentadoria 
de Servidores da Justiça" . 

..J DECRETO N. 19.379, de 27 de abril de 1950. ~ 
\ Dispõe sôbre a forma da arrecadação da Taxa de Apo

sentadoria de Servidores da Justi'ça. 

~ DECRETO N. 19.444-A, de 30 de maio de 1950. • 
Aprova o orçamento para o exercício de 1950 da Carteira 
de Servidores da Justiça. 

y DECRETO N. 19A41-B, de 29 de maio de 1950. -
Aprova os modelos de estampilhas para arrecadação da 
Taxa de Aposentadoria de Servidores da Justiça". 

Y LEI N. 751, ele 11 de agosto de 1950. ~ 
Altera a redação do ai'tigo 16, da lei n. 465, de 23 de 
setembro de 1949. t LEI N. 889, de 11 de Dezembro de 1950. -

. Extende aos serventuários de justiça sucedidos por inva
lidez, as vantagens que a lei n. 507, de 17 de novembro 
de 19L19 outorgou aos sucedidos em virtuGe da eucessão 
por tempo de serviço. 
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Y DECRETO N. 20.201, de 11 de janeiro de 1951._ 
Derroga o artigo 8.°, do Decreto n. 19.365, de 20 de abril 
de 1950. 

k' LEI N. 2.410, de 10 de dezembro de 1953. __ 
Dispõe sobre as apôsentadorias dos serventuários sucedi
dos por invalidez. 

)( DECRETO N. 23.390-D, de 2 de Junho de 1954. ~-
Revoga o disposto no parágrafo único, do artigo 10, do 
decreto n. 19.365, de 20 de abril de 1950. 

LEI N. 3.063, de 12 de julho de 1955. ---
Dispõe sobre inscrição de Servidores da Justiça, na Car
teira de Servidores da Justiça do Instituto de Previdência. 
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LEI N. 465, DE 28 DE SETEMBRO DE 1949 

Regula a aposentado1'Ía dos escreventes, auxi
liares de ca1't' rio e oficiais de justiça. 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são conferi
das por lei: 

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

Artigo 1.0 - Os escreventes, fiéis auxiliares de cartório 
e oficiais de justiça que não percebem vencimentos dos cofres 
públicos, serão aposentados "ex-officio" quando atingirem ses
senta e oito (68) anos de idade e nos casos das letras "b", "c" 
e "d" do artigo 3.° e, a pedido, em caso de invalidez comprovada 
ou quando atingir o interessado trinta anos de efetivo exercicio. 

Artigo 2.° - Os funcionários aposentados "ex-officio", 
por terem atingido sessenta e oito (68) anos de idade, terão 
direito a proventos integrais se contarem vinte anos de serviço 
efetivo e proporcionais a vinte anos se contarem tempo menor. 

Artigo 3.° - O servidor que em virtude de moléstia se 
incapacitar para o desempenho da função terá direitos a pro
ventos integrais nos seguintes casos: 

a) quando contar mais de quinze anos de serviço; 
b) quando atacado de .. tuberculose ativa, alienação men

tal, neoplasia-maligna ou lepra; 
c) quando atacado de paralisia que o impeça de se loco

mover; 
d) quando sofrer de doença ocular grave que o incapacite 

para o desempenho regular de suas funções; 
e) quando invalidado em consequência de acidente ocor

rido no serviço. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 35 



§ 1.0 - o servidor que, em virtude das moléstias especi. 
ficadas neste artigo, se incapacitar para o desempenho da fun
ção, será aposentado provis6riamente até o prazo máximo de 
quatro anos. Findo êsse prazo, se perdurar a incapacidade 
total, a aposentadoria será convertida em definitiva. 

§ 2.° - Fora dos casos previstos nas letras "b", "c", "d" 
e "e", os servidores incapacitados para o serviço que contarem 
menos de quinze anos de atividade serão aposentados com pro
ventos na proporção de 1/15 por ano de atividade, não rece
bendo, qualquer que seja o tempo de serviço, menos da metade 
da remuneração-padrão adiante estipulada. 

Artigo 4.° - O servidor terá direito á aposentadoria com 
proventos integrais, independente de qualquer formalidade, 
desde que conte trinta anos de efetivo exercicio. 

Artigo 5.° - A aposentadoria será concedida com pro
ventos proporcionais ao tempo de serviço nos demais casos. 

Parágrafo único - A proporção terá por base 1/30 por 
ano de exercicio. 

Artigo 6.° - Para os efeitos da aposentadoria computar
se-á integralmente o tempo de serviço público estadual, federal 
e municipal, assim como todos os serviços prestados em car
tório, como fiel, auxiliar, escrevente e serventuário, mesmo em 
caráter interino. 

Artigo 7.° - A apuração do tempo far-se-á inicialmente 
perante o Corregedor Geral da Justiça, o qual apreciará as pro
vas apresentadas e fornecerá uma certidão ao interessado. 

Parágrafo único - O tempo de serviço poderá ser pro
vado, perante a Corregedoria, por certidão do cartório ou repar
tição onde servir ou houver trabalhado o servidor, ou por jus
tificação feita em Juizo. O processo seguirá depois, por inter
médio da Secretaria da Justiça, quanto à concessão da aposen
tadoria e cálculo de proventos, ou trâmites legais observados 
para a aposentadoria dos funcionários públicos civis do Estado. 

Artigo 8.° - A invalidez ou moléstia do servidor será veri
ficada em inspeção de saúde exigida para os funcionários públi
cos em geral. 

Artigo 9.° - O servidor que se julgar com direito à apo
sentadoria deverá requerê-la ao Secretário da Justiça, instruin
do o pedido com certidão do tempo de serviço. 

Artigo 10.° - Compete ao Governador do Estado conceder 
e determinar a aposentadoria do servidor, em seguida à qual 
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se expedirá o respectivo titulo, do qual deverão constar o dis
positivo legal em que se fundar o tempo de serviço do servidor 
aposentado e os proventos a que terá direito. 

Artigo 11.° - Fica instituida a "Taxa de Aposentadoria 
de Servidores da Justiça ", que será arrecadada pelo Estado em 
estampilhas emitidas pelo Tesouro com valor minimo de 
Cr.$0,10 e o máximo de Cr.$100,00. 

Artigo 12.° - Os fundos necessários à concessão da apo
sentadoria 'serão formados: 

a) com a contribuição mensal e obrigatória de cinco por 
cento (5 0/0) paga pelos escreventes, oficiais de justiça e demais 
auxiliares de justiça de que trata o artigo 1.0 da presente lei, 
em relação aos proventos que lhes competirem para aposenta
doria, de acôrdo com a remuneração base estabelecida no arti
go 22; 

b) com a arrecadação, em estampilhas, da "Taxa de Apo
sentadoria de Servidores da Justiça", que passa a ser devida 
nas escrituras públicas e mandatos em "causa própria", na 
seguinte conformidade: 

I - Sem valor declarado e de valor até 
Cr.$5.000,00, inclusive ............... Cr$ 

II - De Cr.$5.000,00 até Cr.$20.000,00, inclusive. 
IH - De Cr.$20.000,00 até Cr.$50.000,00 inclusive . 
IV - De Cr.$50.000,00 até Cr.$100.000,00, inclusive 
V - De Cr.$100.000,OO até Cr.$200.000,00, inclu-

sive ........................ . ......... . 
VI - De Cr.$200.000,00 até Cr.$300.000,00, inclu-

5,00 
10,00 
15,00 
25,00 

35,00 

sive ................................... 50,00 
VII De Cr.$300.000,00 até Cr.$500.000,00, inclu-

sive .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 
VIII De Cr.$500.000,00 até Cr.$1.000.000,00 inclu-

sive .................................. . 
IX - De valor superior a Cr.$1.000.000,00 

100,00 
200,00 

c) com a arrecadação de Cr.$3,00 em estampilhas da 
"Taxa de Aposentadoria de Servidores da Justiça", que passa 
a ser devida nas certidões e públicas - formas extraidas pelos 
serventuários de justiça dos livros, autos e demais papéis, ex-
clusive as de Registro Civil; . 

d) com a arrecadação, com o minimo de Cr.$O,50 em 
eftampilhas da "Taxa de Aposentadoria de Servidores da Jus-
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tiça" como adicional, à razão de cinco por cento (5 7~ ), sobre os 
emolumentos dos serventuários e auxiliares de justiça, em tôdos 
os feitos, registros, certidões do Registro Civil, reconhecimento 
de firmas e quaisquer outros atos praticados por servidores 
beneficiados pela aposentadoria constante desta lei. 

Parágrafo único - A receita da taxa criada neste artigo 
será escriturada pela Secretaria da Fazenda em titulo especial. 

Artigo 13.0 - As contribuições a que se refere a letra "a" 
do artigo anterior serão recolhidas, na Capital, ao Instituto de 
Previdência do Estado, e no interior às coletorias estaduais, ou 
a outras estações arrecadadoras, até o dia 5 do mês seguinte 
ao vencido, segundo as instruções que forem expedidas. 

Artigo 14.0 - O não pagamento das contribuições nos pra
zos prefixados sujeita os contribuintes à multa de dez por cen
to (1070) sôbre as quantias a recolher. 

Artigo 15.0 - Fica facultado ao servidor interessado reco
lher suas contribuições adiantadamente, desde que o faça por 
trimestre ou semestre e nunca por periodo supp.rior a um ano. 

Artigo 16 - Vetado. 
Artigo 17 - Vetado. 
Paragrafo único - Vetado. 
Artigo 18 - Vetado. 
Parágrafo 1.0 - Vetado. 
Parágrafo 2.0 - Vetado. 
Parágrafo 3.0 - Vetado. 
Artigo 19.0 - Aplicam-se tôdas as vantagens dos artigos 

4.0 e 6.0 da presente lei aos serventuários seus escreventes e aos 
oficiais de justiça, estipendiados pelo Estado. 

Artigo 20.0 - Os proventos da aposentadoria dependem 
da natureza dos cartórios em que trabalham os servidores, da 
categoria de cada um e da classe das comarcas a que pertençam. 

Artigo 21.0 - Vetado. 
Artigo 22.0 - Vetado. 
Artigo 23.0 - Vetado. 
Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 24.0 - Vetado. 
Artigo 25.0 - Vetado. 
Artigo 26.0 - A todos os contemplados por esta lei fica 

assegurado o direito de, facultativamente, se inscreverem no 
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Instituto de Previdência do Estado, instituindo um peculio nun
ca inferior a Cr.$50.000,OO (cincoenta mil cruzeiros). 

Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 27.° - Fica criada, no Instituto de Previdência do 

Estado, uma carteira de:lominada "Carteira de Aposentadoria 
de Servidores da Justiça" destinada a atender às aposentado-
rias previstas nesta lei. . 

§ 1.0 - As despesas de manutenção da carteira ora cria
da, e bem assim os encargos das aposentadorias previstas nesta 
lei, correrão exclusivamente à conta das contribuições institui
das e da taxa de aposentadoria referida no artigo 11. 

§ 2.° - O Instituto de Previdência somente iniciará o 
pagamento das aposentadorias concedidas depois que tiver em 
seu poder os fundos necessários à solução de tais obrigações. 

§ 3.° - Vetado. 
§ L!. ° - Vetado. 
Artigo 28.° - O Instituto de Previdência do Estado bai

xará instrU'ções para a execução desta lei, as quais deverão ser 
aprovadas por decreto do Governador do Estado. 

Artigo 29.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palacio do Governo do Estado de São Paulo, aos 28 de 
setembro de 1949. 

ADHEMAR DE BARROS. 
Cesar Lacerda de Vergueiro. 

(Publicada no D. O. de 29/9/49) 
(Boletim de novembro de 1949) 

LEI N. 507, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1949 

Modifica a· redação da Lei n. 465, de 28 de 
setembro de 1949. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu Erasilio Machado Neto, na qualidade de seu presidente, 
promulgo nos termos do artigo 25, parágrafo único, da Consti
tuição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - O artigo 16, o artigo 17 e seu parágrafo 
único, o artigo 18 e seus parágrafos 1.0, 2.° e 3.°, o artigo 21 e 
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o artigo 22 da Lei n. 465, de 28 de setembro de 1949, passam 
a ter a seguinte redação: 

"Artigo 16.° - As vantagens da aposentadoria previstas 
na presente lei são extensivas a todos os serventuários de jus
tiça, sujeitos a mesma contribuição mensal de cinco por cento 
(5 %) a que se refere o artigo 12. 

Artigo 17.° - Nos oficios de justiça sob o regime de su
cessão, apenas o serventuário sucessor pagará a taxa de cinco 
por cento (5ro) de que trata a letra "a" do artigo 12. 

Parágrafo único - O serventuário sucedido só ficará 
sujeito ao pagamento da referida taxa na hipótese de verificar
se o desaparecimento da sucessão, pela forma prevista nos arti
gos 9.° e 10 do Decreto-lei n. 6.986, de 25 de fevereiro de 1935. 

Artigo 18.° - Os beneficios constantes da presente lei 
extendem-se aos serventuários sucedidos que voltarem ao exer
cício do cargo e tambem áqueles que requerem sucessão Quando 
já contavam vinte e cinco anos ou mais de efetivo exercício. 

§ 1.° - Poderão tambem adquirir direito á aposentado
ria, nos termos desta lei, cs serventuários suced~dos que volta
rem ao desempenho da função. 

§ 2.° - Extendem-se ainda os referidos beneficios aos 
serventuários sucedidos que ao requerem a sucessão conta
vam mais de vinte anos ele serviço efetivo, em oficio de justiça, 
e que vivem exclusivamente da renda do cartório, o que será 
provado por atestado do Juiz de Direito Corregedor Perma
nente do Cartório. 

§ 3.° - Fica facultativo aos serventuários sucedidos re
quererem sua aposentadoria, sendo o sucessor provido automa
ticamente na serventia em carater vitalicio. 

Art. 21 - Para os efeitos de aposentadoria dos serven
tuários, escreventes, auxiliares de cartório e oficiais de justiça, 
ficam as comarcas do Estado assim classificados: 

1.a Classe - Comarcas de 4.a entrância. 
2.a Classe Comarcas de 3.a entrância. 
3.a Classe Comarcas de 2.a entrância. 
4.a Classe Ccmarcas de 1.a entrância. 

Art. 22 - Para efeito do pagamento dos proventos da 
aposentadoria e do recolhimento de contribuições ao Instituto 
de Previdência do Estado e às estações arrecadadoras, da per-
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centagem estabelecida na letra "a" do artigo 12, ficam arbi
tradas como remunerações-bases, as seguintes, de acôrdo com 
a classificação das comarcas e categorias dos servidores: 

A - L a CLASSE 

I - Cartórios de Registros de Imóveis de Títulos e Do-
cumentos, Tabelionatos de Notas e de Protestos, Escrivanias do 
Cível, da Família e Sucessões, da Fazenda Pública, Escrivanias 
de Paz e Cartórios do Registro Civil das Pessoas Naturais e 
Anexos do subàistrito de sede de comarca: 

Serventuários ...................... . 
Escreventes ........................ . 
Fiéis e Auxiliares .......... . ........ . 
Oficiais de Justiça .................. . 
Porteiro dos Auditórios ............. . 
Ajudantes de Porteiro dos Auditórios .. 

Cr$ 
11.000,00 _ 
4.500,00 
2.000,00 
4.000,00 
7.000,00 
4.500,00 

II - Cartórios de Depositários Públicos, Contadores, Par
tidores e Distribuidores: 

Serventuários ...................... . 
Escreventes ........................ . 
Fiéis e AuxiliareJ ................... ,. 

Cr$ 
11. 000,00 
4.500,00 
2.000,00 

III - Cartórios de Escrivanias de Paz e Cartórios de Re
gistro Civil das Pessoas Naturais e Anexos de sedes de muni
cípios, que não sejam sede de comarca: 

Serventuários ...................... . 
Escreventes ....................... . 

Cr$ 
8.800,00 
2.500,00 

IV - Cartórios de Escrivanias de Paz e de Registro Civil 
das Pessoas Naturais e Anexos de Distritos que não sejam sede 
de município: 

Serventuários 
Escreventes 
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B - 2.a CLASSE 

I - Cartórios de Registros de Im6veis, Tabelionatos, Es
crivanias e Registro Civis de Pessoas Naturais e Anexos de 
Subdistrito de sede de comarca: 

Serventuários ...................... . 
Escreventes ....................... . 
Fiéis e Auxiliares ... . ............... . 
Oficiais de Justiça .................. . 

Cr$ 
8.000,00 
3.000,00 
1.500,00 
2.000,00 

11 - Cartórios de Depositários Públicos, Distribuidores, 
Contadores e Partidores: 

Serventuários ........... . ...... .. .. . 
Escreventes ....................... . 

Cr$ 
8.000,00 
2.200,00 

111 - Cartórios de Escrivanias de Paz e Cartórios de 
Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos das sedes de 
municipios que não sejam sede de comarca: 

Serventuários 
Escreventes 

Cr$ 
6.400,00 
2.000,00 

IV - Cartórios de Escrivanias de Paz e Cartórios de Re
gistro Civil das Pessoas Naturais e Anexos de distritos que 
não sejam sede de município: 

Serventuários ...................... . 
Escreventes ....................... . 

C - 3.a CLASSE 

Cr$ 
2.600,00 
1.500,00 

I - Cartórios de Registro de Imóveis, Tabelionatos, 
Escrivanias e Registros Civis de Pessoas Naturais e Anexo de 
Subdistrito de sede de comarca: 

c'r$ 
6.000,00 
2.600,00 

Serventuários 
Escreventes 
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Fiéis e Auxiliares 
Oficiais de justiça 

1.500,00 
2.000,00 

11 - Cartórios de Depositários Públicos, Distribuidores, 
Contadores e Partidores. 

Serventuários ...................... . 
Escreventes ........................ . 

Cr$ 
6.600,00 
1.800,00 

111 - Cartórios de Escrivanias de Paz e Registro Civil 
das Pessoas Naturais e Anexos de sede de município que não 
seja sede de comarca: 

Serventuários ...................... . 
Escreventes ....................... . 

Cr$ 
4.800,00 
1.800,00 

IV - Cartórios de Escrivanias de Paz e Registro Civil 
das Pessoas Naturais e Anexos do distrito que não seja sede 
de município: 

Serventuários 
Escreventes 

D - 4.a CLASSE 

Cr$ 
2.200,00 
1.500,00 

I - Cartórios de Registro de Imóveis, Tabelionatos, Es
crivanias e Registros Civil de Pessoas Naturais e Anexos de 
subdistrito de sede de comarca: 

Serventuários ...................... . 
Escreventes ....................... . 
Fiéis e Auxiliares ................... . 
Oficiais de justiça .................. . 

Cr$ 
5.000,00 
2.200,00 
1.500,00 
2.000,00 

11 - Cartórios de Depositários Públicos, Distribuidores, 
Contadores e Partidores: 

Serventuários 
Escreventes 
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IH - Cartórios de Escrivanias de Paz e Registro Civil 
das Pessoas Naturais e Anexos, de sede de município que não 
seja sede de comarca: 

Serventuários ................ . ..... . 
Cr$ 

4.000,00 
1.500,00 Escreventes .................. . ..... . 

IV - Cartórios de Escrivanias de Paz e Registro de Pes
soas Naturais e Anexos de distrito que não seja sede de muni
cípio: 

Serventuários 
Escreventes 

Cr$ 
2.200,00 
1.500,00 

Artigo 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 17 
,de novembro de 1949. 

Brasilio Machado Neto - Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
:Estado de São Paulo aos 17 de novembro de 1949. 

Oswaldo Pereira da Fonseca - Diretor 

(Publicada no Diário Oficial de 18 de novembro de 1949). 
(Boletim de novembro de 1949) . 

REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE 
APOSENTADORIA 

DECRETO N.o 19.365, DE 20 DE ABRIL DE 1950. 

"Dispõe sôbre inscrição na "Carteira de Apo
sentOOoria de Servidores da Justiça". 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são conferidas 
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pelas Lei ns. 4oG5, de 28 de setembro de 1949 e 507, de 17 de 
novembro de 1949, e de conformidade com as instruções baixa
das pelo Instituto de pj:evidência do Estado. 

Decreta: 
Artigo 1.0 - Os serventuários, escreventes, fieis, auxilia

res de cartórios e oficiais de justiça que não percebem venci
mentos dos cofres publicos, serão inscritos na "Carteira de 
Aposentadoria de Servidores da Justiça", criada pelas Leis ns. 
465, de 28.9.1949 e 507, de 17.11.49. 

Artigo 2.° - Cada interessado deverá, na ocasião em que 
se inscrever., declarar: 

a) nome, filiação, data e lugar do nascimento; 
b) cartório onde tiver lotado e sua classificação; 
c) data da admissão ao serviço e classificação da comarca; 
d) categoria do servidor; 
e) remuneração - base da aposentadoria. valor da contribui

rão rnens~l e PY!'1t",.i", onde sero. rec{'l.hida; 
f) situação de vitaliciedade ou sucessão. 

§ único - As declarações serão visadas pelo serventuário, 
a que estiverem os inscritos diretamente subordinados, e acom
panhadas de certidão de idade ou documento que o supra, exceto 
publica forma. 

Artigo 3.° - As guias de recolhimento das contribuições 
memmis serão extrai das em cinco (5) vias, uma das quais en
viada diretamente ao Instituto de Previdência do Estado, pela 
exato ria estadual que proceder ao recolhimento, exceto as con
tribuições que forem recolhidas diretamente ao Instituto, que 
serão acompanhadas de 3 (três) vias. 

§ 1.0 - Os serventuários recolher8,0 em guia comum a 
sua contril:>uiçii.o, hem como as contribuições de seus escreventes 
e demais funcionários de seu cartório, que serão descontadas, 
-compuls6riamente dos vencimentos ou ordenados dêstes. 

~ 2.° - Os serventuários, tanto os da Capital, corno os do 
interior, poderão recolher diretamente as contribuições por 
meio de cheque nominativo, a favor do Instituto, pagavel em 
'São Paulo e expedido em carta registrada. 

Artigo 4.° - Os serventuários escreventes e demais fun-
ionários que, por qualquer motivo, deixarem as serventias de 

justiGa, é facultado manter a sua inscrição na "Carteira de 
Anosentadoria", desde que o requeiram em 90 (noventa) dias, 
sob pena de caducidade. 
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Paragráfo único - Na falta de pagamento, durante 6 
(seis) meses contados da primeira contribuição mensal devida, 
será cancelada a inscrição, cessando toda· e qualquer responsa
bilidade para a "Carteira de Aposentadoria de Servidores da 
Justiça ", sem direito a qualquer devolução. 

Artigo 5.° - A Secretaria da Fazenda recolherá ao Insti
tuto de Previdência as importâncias arrecadadas pela venda 
das estampilhas da Taxa de Aposentadoria e as corresponden
tes aos pagamentos das contribuições mensais efetuadas pelos 
interessados, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte. 

Artigo 6.° - As estampilhas da Taxa de Aposentadoria 
dos Servidores da Justiça serão aplicadas nos documentos origi
nais e logo após a lavratura do ato. 

§ 1.0 - Nos executivos fiscais da Fazenda Pública a 
importância devida será recolhida pelas estampilhas junto com 
as demais custas, na forma da legislação vigente. 

§ 2.° - Nenhum processo poderá ser mandado arquivar, 
por despacho do juiz competente, sem estar paga a Taxa de 
Aposentadoria. 

Artigo 7.° - A aplicação das estampilhas será fiscalizada 
pelo juiz Corregedor Permanente em todos os cartórios sob sua 
jurü:dição, o qual aplicará as multas correspondentes ás even
tuais infrações e comunicará ao Corregedor Geral da Justiça e 
ao Instituto de Previdência do Estado. 

Artigo 8.° - As aposentadorias serão processadas sómente 
depois de 12 (doze) meses, a partir do inicio da instalação e 
funcionamento da "Carteira de Aposentadoria de Servidores da 
Justiça", e á medida em que forem efetivamente recolhidos os 
recursos financeiros. 

Artigo 9.° --.:.. O servidor aposentado provisóriamente, na 
forma do § 1.{), do artigo 3.°, da Lei n. 465, fica obrigado a se 
submeter, anualmente, a inspeção de saúde. 

§ 1.0 - Os prazos para a inspeção de saúde anuais serão 
contados a partir da data da concessão da aposentadoria provi
sória. 

§ 2.° - Não se realizando a inspeção de saúde na época 
própria será suspenso o pagamento dos proventos até que se 
efetive a exigência. 

Artigo 10.° - As aposentadorias serão pagas na base em 
que o servidor estiver inscrito. 

§ único - No caso de passar o servidor para classes cuja 
remuneração-base seja superior á que esteve origináriamente 
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inscrito, ou na hipótese inversa, será levado em conta o tempo 
de todas as classes, observando-se estrita proporcionalidade. 

Artigo 11.° - O servidor com direito á aposentadoria 
aguardará no exercicio do cargo ou na situação em que se en
contre, até que a "Carteira" fique habilitada em concede-la, de 
acôrdo com os fundos. 

Artigo 12.° - Na concessão das apcsentadorias terão pre
ferência os que contarem maior tempo de serviço e os enqua
drados no artigo 3.° da Lei n. 465. 

Artigo 13.° - Com a concessão das aposentadorias não 
cessam os pagamentos das contribuições mensais, que serão 
descontados dos proventos. 

Artigo 14.° - O servidor, inclusive o sucedido, que estiver 
nas condições de receber os beneficios da apo'sentadoria, fica 
obrigado a apresentar ao Instituto, dentro de 12 (doze) meses, 
a contar da vigência deste decreto, prova de seu tempo liquido 
de efetivo exercício. 

§ 1.0 - Serão observadas, na liquidação do tempo de ser
vi'ço. as regras gerais para esse fim estabelecidas para os fun
cionários civis do Estado, deyendo essa prova ser feita: 
a) por certidão expedida pela Corregedoria Geral da Justiça, 
quando se tratar de serventuário titular de oficio de justiça ou 
sucedido; 
b) por certidão expedida pela Corregedoria Geral da Justiça, 
quando se tratar de escrevente; 
c) por certidão, quando constar do arquivo do próprio cartório 
ou do cartório da Corregedoria Permanente, ou ainda por justi
ficação em Juizo, com citação da entidade de classe, que poderá 
se fazer representar por advogado. 

§ 2.° - O tempo de serviço de fiéis e outros auxiliares de 
cartórios admitidos desta data em diante sómente será contado 
dentro do prazo de seis (6) meses do arquivamento do contrato 
que trata o parágrafo 1.0 do artigo 21, do decreto n. 5.129, de 
23 de Julho de 1931, sendo uma das vias enviada ao Instituto. 

§ 3.° - O juiz Corregedor Permanente consignará anual
mente e no fim de cada ano, no livro de visitas do cartório a 
circunstância de se encontrarem, ou não, durante o ano, no 
efetivo exercício de suas funções o serventuário] escrevente, 
fiéis e demais auxiliares, comunicando o ocorrido ao Corregedor 
Geral da Justiça e ao Instituto, para os fins legais. 

Artigo 15.° - O tempo de efetivo exercício dos serventuá
rios, em função fóra de seu cargo efetivo, sómente será contado 
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para efeito de aposentadoria, quando for feita prova perante o 
Instituto do efetivo exercício da função para a qual tenha sido 
nomeado ou designado. 

Artigo 16.0 - As importâncias necessárias á concessão 
de cada aposentadoria serão calculadas atuarialmente, consti
tuindo a reserva matematica para a solução de tais obrigações. 

§ único - As reservas matemáticas constituidas serão 
escrituradas analíticamente no Serviço de Contabilidade da 
Carteira para facilidade de controle e revisão. 

Artigo 17.0 - Anualmente, ou toda vez que for exigida, os 
aposentados deverão apresentar prova de vida passada pelo 
Juiz de Direito Corregedor Permanente da Comarca da resi
dencia. 

Artigo 18.0 - Os exames de inspeção de saúde, serão 
procedidos pelos médicos oficiais do Instituto. 

Artigo 19.0 - Os fundos acumul&dos em virtude de exe
cução das Leis ns. 465, de 28.9.1949 e 507, de 17.11.1949, serão 
administrados pelo Instituto de Previdência do Estado, sem 
qualquer prejuizo para a concessão das aposentadorias. 

Artigo 20.0 - A prova produzida pelo Instituto ou por 
qualquer interessado de que o servidor aposentado, na forma 
do parágrafo 2.°, do artigo 18, da Lei n. 507, de 17.11.1949, 
usufrua, na época de sua concessão, outra renda além da que 
obtenha do cartório, anula a aposentadoria concedida e obriga 
ã devolução das importâncias recebidas. 

Artigo 21.° - Fica subordinado á Diretoria de Seguros 
do Instituto de Previdência do Estado a "Carteira de Aposen
tadoria de Servidores da Justiça". 

Artigo 22.0 - Os casos omissos no presente decreto serão 
resolvidos pelo Presidente do Instituto, ouvido o Conselho 

_ ___ _ Fis!;;ah ________ _ 
Artigo 23.0 - Este decreto enfrará- em- viJrorna data- de - - -

sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 
Palacio do Governo do Estado de São Paulo, aos 20 de 

abril de 1950. 
ADHEMAR DE BARROS 
Cesar Lacerda de Vergueiro 
José João Abdalla 

(Publicado no D. O. de 20 de abril de 1950). 
(Boletim de maio de 1950). 
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DECRETO N. 19.379, DE 27 DE ABRIL DE 1950. 

Dispõe sôbre a im'ma de arrecadação da Taxa 
de Aposentadoria de Servidores da Justiça. 

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

Decreta: 

Artigo 1.0 - Enquanto não forem emitidas as estampi~ 
lhas especiais da "Taxa de Aposentadoria de Servidores da Jus
tiça", deverá ser feita por verba, mediante guia em 5 vias, 
a arrecadação devida em todos os atos sujeitos á incidência 
dessa taxa, na forma do disposto nas Leis ns. 465, de 28 de 
setembro de 1949, e 507, de 17 de novembro dêsse mesmo ano, 
observado o seguinte: 

I - Nas escrituras públicas e mandatos em causa própria 
referidos na alinea "b" do art. 12 da Lei n. 465/49, e nos exe
cutivos fiscais, na mesma guia de recolhimento dos tributos, 
em item especial sob a rubrica "Taxa de Aposentadoria de Ser
vidores da Justiça". 

II - Nos demais casos da alinea "c" e "d" do referido 
artigo 12 da Lei n. 465/49, mediante guia especial, diaria, anexa 
a qual sejam relacionados todos os atos sôbre os quais é reco
lhida a taxa; 

III - Dos livros, autos e demais papéis com relação aos 
quais a taxa seja recolhida pela forma estabelecida no item 
precedente constará que o recolhiment.o se fará mediante guia 
geral, numerada, expedida na mesma data; 

IV - Uma das vias de cada guia emitida será enviada ao 
Instituto de Previdência do Estado, ao fim de cada mês pela 
exato ria onde tiver sido efetuado o recolhimento. 

Artigo 2.° - Fica alterada a redação do § 2.° do artigo 
6.° do Decreto n. 19.365/50, pela forma seguinte: 

"§ 2.° - Nenhum processo em que haja pagamento do 
principal ou custas poderá ser mandado arquivar, por despacho 
do juiz competente, sem estar paga a Taxa de Aposentadoria 
de Servidores da Justiça". 
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Artigo 3.° - Êste decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palacio do Governo do Estado de São Paulo, em 27 de abril 
de 1950. 

ADHEMAR DE BARROS. 
João Pacheco Fernandes. 

(Publicado no D. O. em 29/4/1950). 
(Boletim de maio de 1950). 

DECRETO N. 19.444-A, DE 30 DE MAIO DE 1950. 

Aprova o O1'çamento pa'i'a o exercício de 1950, 
da Ca1'teim de Servbdo1"es da Justiça. 

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

Decreta: 
Artigo 1.° - Fica aprovado de acôrdo com o estabelecido 

no artigo 1.0, paragráfo 4.° do decreto n. 8.499, de 20 de agosto 
de 1937, o orçamento para o exercício de 1950 da Carteira de 
Aposentadoria de Servidores da Justiça, anexo a este Decreto. 

Artigo 2.° - O presente decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as (l.isposições em contrúrio. 

Palacio do Governo do Esta.ào de São Paulo, ao's 30 de maio 
de 1950. 

ADHEMAR DE BARROS 
José João A bdalla 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado, dos 
Negócios do Governo aos 31 de maio de 1950. 

Cassiano Ricardo - Diretor Geral 

(Publicado no Diário Oficial em 1.0 de junho de 1!!50). 
(Boletim de Junho de 1950). 
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DECRETO N. 19.441-B, DE 29 DE MAIO DE 1950. 

"Aprova os modelos de estampühas para arre
cadação da Taxa de Aposentadm'ia de Servidores da 
Justiça". 

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

Decreta: 
Artigo 1.0 - Ficam aprovados os modelos de estampilhas 

cujos "fac-similes" figuram em anexo, devidamente rubricados 
pelo Secretario da Fazenda, emitidas para a arrecadação da 
taxa de aposentadoria de servidores da justiça, instituida pelo 
artigo 12, da Lei n. 465, de 28 de setembro de 1949, e dos 
seguintes valores: dez centavos (Cr$ 0,10), vinte centavos 
(Cr.:;; 0,20) cinquenta centavos (Cr.S 0,50), um cruzeiro (Cr.$ 
1,00), dois cruzeiros (Cr.:;; 2,00), cinco cruzeiro'oS (Cr.$ 5,00), 
dez cruzeiros (Cr.$ 10,00), vinte cruzeiros (Cr.$ 20,00), cin
quenta cruzeiros (Cr.$ 50,00) e cem cruzeiros (Cr.$ 100,00). 

Artigo 2.° - As estampilhas de que trata o artigo ante
rior, terão o formato de um retângulo com treze milímetros 
(13) de largura, por trinta e dois (32) milímetros de altura 
sendo picotadas em todos os seus lados, impressas sobre papel 
especialmente fabricado para tal fim, contendo em sua massa 
fibras de linho verdes e vermelhas e de côr verde para as estam
pilhas dos valores de dez centavos (Cr.$ 0,10), vinte centavos 
(Cr.S 0,20), cinquenta centavos (Cr.$ 0,50), um cruzeiro (Cr.$ 
1,00), dois cruzeiros (Cr.$ 2,00) e cinco cruzeiros (Cr.$ 5,00). 
e de eôr branca para as estampilhas dos valores de dez cruzeiros 
(Cr.S 10,00), vinte cruzeiros (Cr.$ 20,00), cinquenta cruzeiros 
(Cr.S 50,00), e cem cruzeiros (Cr.$ 100,00). 

O colorido da impressão de cada estampilha é o seguinte: 
dez centavos, verde-escuro; vinte centavos, rosa; cinquenta cen
tavos sépia; um cruzeiro, laranja; dois cruzeiros, verde claro; 
cinco cruzeiros, amarelo ocr e ; dez cruzeiros, sépia; vinte 
cruzeiros, violeta; cinquenta cruzeiros azul ultramar e cem 
~ruzeiros verde. 

Parágrafo único - São os seguintes as características do 
desenho das estampilhas distribuidas em quatro campos dis-
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tintús descritas de cima para baixo: - 2.0 alto o primeiro 
campo, comprende uma maia lua com o d!ámetro com base, 
ladeada de desenho floreado, em fundo escuro. no qual se acham 
inscritas, em caracteres maiúsculos e negativo as palavras "SE
CRETARIA DA FAZENDA" em semi circulo, e "DO ESTADO 
DE SÃO PAULO ", dispostas essas em duas linhas sobre postas, 
sendo a expressõ.o "EST", abreviatura da palavra "ESTADO". 
No campo seguinte, o segundo, logo abaixo, vê-se, também em 
meia lua ocupando dois ter~os da area total do campo e preen
'chido o espaço lateral r2stante com desenho floreado, o emblema 
(\0 escrivanato, que se constitui de um livro aberto, tendo á sua 
sinistra a tinteiro no çual está embebida uma pluma de e!'!cre
ver; segue-se abaixo o terceiro campo com sua metade superior 
em fundo escuro no qual vem indicadas, em letras maiús
culas e em negativo, disposta em tres linhas, a finalid2.de da 
estampilha, representada pelas palavras "APOSENTADORIA", 
na primeira linha, "DE SERVIDORES" na segunda linha "DA 
JUSTIÇA, na terceira e última linha, seguido, abaixo, pelo 
valor da estampilha, em algarismos arabes, disposto no centro 
num esc:udo de fundo claro e ladeado de arabesco, seguindo, 
abaixo, em caracteres maiúsculos cujas letras centrais se acham 
reduzidas no tamanho, o designativo da moeda divisionária do 
pais e equivale ao valor da estampilha, ou seja "CENTAVOS", 
"CRUZEIRO" ou "CRUZEIROS"; segue-se o último e Quarto 
campo, de fundo estr!.ado, para preenchimento da data de 
utilização da estampilh['., abre'liadamente, no qual se vem duas 
linhp..s pontilhadas, a primeira inte!Tompida no centro pela 
preposiçv.o "DE ", em letras ms.iúc<;cu]as, e a segunda, abaixo, 
iniciada pela li.'!esma preposição "DE" em letras maiúsculas, 
seguida elos -1l1rraTismo_s " abas ~95~ e de linha po~tilhada, 
P&Ta indicação do ano. - - - -

Artigo 3.° - f.:ste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogad2.~ as disposições em contrário. 

Palado do Governo do K",tado de 3ão Pa ulo. em 29 c18 rLaío 
de 1950. 

ADHEMAR DE BARROS 

(PuNicado !la Diário Oii~i:1l em 31. 5 .195}). 
(Boletim de junho de 1950). 
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LEI N. 751, DE 11 DE AGOSTO DE 1950. 

Altera a redação do artigo 16 da Lei n. 465, de 
28 de setemb1'o de 1949. 

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

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

Artigo 1.0 - O artigo 16 da Lei n. 465, de 28 de setembro 
de 1949, passa a ter a seguinte redação: 

"Artigo 16 - Os Serventuários de Justiça não estipell
diados pelos cofres publicos poderão requerer os beneficios 
da presente lei, que lhes serão concedidos, nos casos e forma...; 
previstos, desde que se sujeitem á mesma contribuição mensal 
de 570 a que se refere o artigo 12, ficando, porem, exclui dos 
da aposentadoria "ex-officio". 

Artigo 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palacio do Governo do Estado de São Paulo, aos 11 de 
agosto de 1950. 

ADHEMAR DE BARP.OS 
Synesio Rocha 

(Publicado no Diário Oficial em 12 de agosto de 1950). 
(Boletim de Setembro de 1950). 

LEI N. 88D, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1950, 

"Extende aos se1'ventuários de jw:tiça sucedidos 
por invalidez, as vantagens que a Lei n. 507 de 
17/11 / 49 out01'gO~l aos s~wedidos em virtude de 
sucessão por tempo de se1'viço". 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei. 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro
mulgo a seguinte leI: 
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Artigo 1.0 - Ficam extensivas aos serventuários de jus
tiça sucedidos por invalidez as mesmas vantagens que a lei n. 
507 de 17 de novembro de 1949, outorgou aos sucedidos em 
virtude de sucessão por tempo de serviço. 

Artigo 2.0 - A despesa com a execução da presente lei 
correrá por conta de verba própria do orçamento do Instituto 
de Previdência do Estado. 

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

Palacio do Governo do Estado de São Paulo, aos 11 de 
dezembro de 1950. 

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 
Synesio Rocha 

(Publicado no Diário Oficial do Executivo em 12 de dezembro de 
1950) . 

(Boletim de Janeiro de 1951). 

DECRETO N. 20.201 DE 11 DE JANEIRO DE 1951. 

DeíToga O a1'tigo 8.°, do DeC1'cto n. 19.365, de 
20 de ab1'il de 1950. 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei. 

Decreta: 
Art. 1.0 - Fica derrogado o artigo 8.0 do Decreto n. 19.365, 

de 20 de abril de 1950, que dispõe sôbl'e a inscrição na "Carteira 
de Aposentadoria de Servidores da Justiça". 

Art. 2.0 - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palado do Governo do Estado de São Paulo, aos 11 de 
janeiro de 1951. 

ADHEMAR DE BARROS. 
Synesio Rocha. 

Publicado no Diário Oficial de 12 de Janeiro e no Boletim de feve
reiro de 1951). 
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As férias não gozadas serão contadas em dobro para o 
efeito de aposentadoria, aos serventuários, escreventes e auxi
liares da Justiça. (Artigo 29, da Lei n. 819, de 31 de outubro 
de 1950 - publicada no Diário Oficial de 1.0 de novembro de 
1950 e no Boletim de Dezembro do mesmo ano). 

LEI N. 2410, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1953. 

Dispõe sôbre as aposentadorias aos serventuá
tuáTios da justiça. 

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 - As aposentadorias aos serventuários da 
justiça sucedidos por invalidez, concedida nos têrmos da Lei 
n. 889, de 11 de dezembro de 1950, considerar-se-ão definiti
vas, desde que, decorrido o prazo de 4 (quatro) anos entre 
a inspeção de saúde para a nomeação do sucessor, prevista 
no Decreto n. 6986 de 25 de fevereiro de 1935, e a levada 
a efeito para a concessão da aposentadoria prDvisória, a que 
alude a Lei n. 465, de 28 de setembro de 1949, o laudo médico 
desta última confirme a perdurabilidade da moléstia atestada 
no laudo inicial. 

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 10 de 
dezembro de 1953. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Antonio Carlos de Salles Filho 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 14 de dezembro de 1953. 

Carlos de Aubuquerque Seillart}" 
Diretor Geral - Substituto 
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DECRETO N. 23.390-D, DE 2 DE JUNHO DE 1954. 

Revoga o disposto no paTágmfo único, do arti
go 10, do decreto n. 19.365, de 20 de abril de 1950. 

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

Decreta: 
Artigo 1.0 - Fica revogado o disposto no parágrafo 

único, do art. 10, do decreto n. 19.365, de 20 de abril de 1950. 
Artigo 2.° - l!:ste Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposi'ções em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 2 de 

junho de 1954. 
LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
José A taliba Leonel 

PubHcado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, 8.0S 4 de junho de 1954. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral - Subst. 

D. O. 5/6/54. 

LEI N. 3063, DE 12 DE JULHO DE 1955 

Dispõe sôb1"e inscrição de Servidores da Justiça 
na CaTteim de ServidOTes da Justiça do Instituto de 
Previdêncü~. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - Os servidores da Justiça não estipendiados 
pelos cofres públicos não podem obter licença, salvo para tra-
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tamento de saúde, permutar ofícios ou inscrever-se em quais
quer concursos sem a prova de quitação para com a "Car
teira de Aposentadoria dos Servidores da Justiça", criada no 
Instituto de Previdência do Estado, na qual serão inscritos 
"ex-officio" . 

Parágrafo único - Os referidos servidores, ainda não ins
critos, te!"ão sua inscrição efetivada dentro de 60 (sessenta) 
dias a oontar da data da publicação desta lei. 

Artigo 2.° - O Instituto de Previdência do Estado bai
xar:5. as instruções que se fizerem necessárias para a execução 
da presente lei. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 12 de 
julho de 1955. 

JANIO QUADROS. 
José Adria.no Marrey Júnior. 
José Adriano Marrey Júnior - Respondendo 
pelo Expediente da Secretaria do Trabalho, 
Indústria e Comércio. 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 13 de Julho de 1955. 

Carlos de Albuquerque Seillarth - Diretor Geral. 

D. O. 14-7-55. 

INSCRIÇÃO NA "CARTEIRA DE APOSENTA
DORIA DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA" 

INSTITUTO DE PREVID~NCIA DO ESTADO 
PORTARIA N. GP-52-55 

O Presidente do Instituto de Previdência do Estado de 
São Paulo. dando cumprimento ao disposto no artigo 2.° da 
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Lei n. 3.063 de 12-7-55, relativamente à inscrição dos servi
dores da justiça não estipendiados pelos cofres públicos, na 
Carteira de Aposentadoria de Servidores da Justiça, baixa as 
seguintes instruções: 

J - Serão obrigatoriamente inscritos na Carteira de 
Aposentadoria de Servidores da Justiça, todos os servidores 
da Justiça não estipendiados pelos cofres públicos. 

II - Comprende-se sob a designação genérica de servi
dores os serventuários, escreventes, auxiliares e fiéis. 

III - A inscrição será efetuada ex-ofício, se até a pre
sente data, o servidor não tiver providenciado o preenchimen
to do formulário próprio e juntado um comprovante de idade, 
com firma reconhecida. 

IV - Efetuada a inscrição ex-ofício, a Carteira de Apo
sentadoria de Servidores da Justiça providenciará a cobrança 
judicial das contribuições previstas no artigo 12 da Lei n. 465 
de 28-9-49, e artigo 22, redação dada pela Lei n. 507 de 17 de 
novembro de 1949, acrescidas da multa estabelecida no artigo 
14 da mesma Lei n. 465, enviando relação à Associação J urí
dica do Instituto, desde que não sejam elas recolhidas no prazo 
determinado pelo artigo 13 da citada Lei n. 465-49. 

V - É devido o pagamento das contribui'Ções pelos ser
ventuários: 

a) - a partir de abril de 1950 se o provimento no ofício 
foi anterior àquela data, desde que o serventuário não tenha 
solicitado cancelamento da inscrição na vigência da Lei n. 751, 
de 11-3-1950; 

b) - a partir da data do provimento, quando este for 
posterior a abril de 1950 a anterior a 11-3-50, desde que o 
interessado não tenha solicitado o cancelamento da inscrição 
na vigência da Lei n. 751 de 11-8-1950; 

c) - a partir da data de inscrição facultativa feita na 
vigência da Lei 751-50; 

d) - a partir da vigência da Lei n. 3.063, de 12 de julho 
de 1955, nos demais casos. 

VI - Para os demais servidores as contribuições são 
devidas a partir da data da posse no cargo ou a partir de abril 
de 1950 se anterior a essa data. 
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VII - A prova de quitação prevista no artigo 1.° da Lei 
n. 3.063 de 11-7-55, deve ser feita com certidão fornecida pela 
Carteira de Aposentadoria de Servidores da Justiça. 

A referida Certidão será fornecida mediante requerimen
to da parte interessada, selado com Cr$ 58,90 de estampilhas 
estaduais e firma reconhecida, dirigido ao Sr. Diretor Geral do 
Instituto, devendo ser paga ainda a taxa de emolumentos do 
Instituto à razão de Cr$ 20,00. 

São Paulo, em 10 de novembro de 1955. 

Francisco Momto de Oliveira - Presidente. 

D. O. 11/11/56. 
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