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Colaborações. 

SINFONIA DESCOMPASSADA 

Nada se deve julgar pelas doces miragens, para se não 
incorrer em equivocos, porque são quase sempre enganadoras, 
ilus6rias, mas tomar as coisas como devem ser julgadas pelo 
prisma da realidade objetiva, desde pelo menos que hajoa boas 
intenções do julgamento. Sendo acertado que tôda a exposi
ção ou mesmo doutrinação deva versar sob ponto básico de 
justiça como meio de se evitar as controvérsias. - Não nos 
insurgimos contra uma proposição que foi ventilada na Assem
bléia Legislativa, cuja tramitação ou paradeiro também igno
ramos, em absoluto, mas sôbre a forma generalizada. A pro
posição em apreço tinha ou tem por fim beneficiar serventuá
rios de justiça, em detrimento porém, dos serventuários do 
registro civil dos distritos de sédes de tôdas as comarcas, 
porque não se abriu excepção, são todos excluidos do aludido 
benefício, porque se alegou que os serventuários dessa cate
goria e de tôdas as comarcas já gozavam de muito benefício. 
O dilema bem que se configura - que nem tudo que brilha 
é ouro. Estamos frente a esse dilema. É preciso se ignorar 
o muito de realístico o que existe nessa classe ou categoria 
de servidores de justiça para assim se sentencear. - Foi até 
bom que se fizesse essa injusta apreciação, porque assim en
sejou motivo a uma crônica que há muito tempo se fazia 

nOLETIlIf DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 1 



sentir. - Não ignoramos que as sédes das grandes comarcas 
velhas e algumas mesmo novas, propicie aos servidores de 
justiça dessa categoria fonte rendosa de proventos, mas em 
hipótese alguma podem ser comparadas àquelas cujos distri
tos de sédes os serventuários vivem em penúria de rendas. -
Notadamente as comarcas velhas de primeira entrância que 
estão sofrendo o exodo dos trabalhadores rurais que se emi
graram às zonas novas de nosso mundo agrícola. - Na gene
ralidade são comarcas que no passado possuiram uma vida 
florescente agrícola e hoje reduzidas a pastagens, embora com 
terras férteis. Tornando-se comarcas despovoadas, com o 
descalabro de muitas delas não atingirem a cinco ou seis mil 
habitantes, os seus distritos. As grandes comarcas, com suas 
grandes e bem organizadas cidades, o despovoamento do solo 
agrícola, pouco ou nada lhes afeta, porque de ordinário pos
suem vida industrial desenvolvida e com capacidade para em
prêgo de muitos operários, mas as pequenas vivem em com
pleto contraste. Por essa circunstância, não pode nunca 
serem tôdas as comarcas niveladas num único padrão de vida, 
consistindo dispautério que os servidores de justiça que mili
tam nessas comarcas em decadência sej'am beneficiados em 
alguma coisa. - Para melhor se aquilatar daquilo que aqui 
estamos ventilando, basta só a vontade de ir ao Departamen
to de Estatística do Estado e lá compulsar o movimento 
estatístico do Estado, referente a tôdas as comarcas e o re
sultado in conteste do que afirmamos ali se encontrará. -
Sempre, também, tivemos por norma traçada obedecer a mais 
rigorosa linha de conduta nos trabalhos enviados ao "Bole
tim" de nossa Associação de Serventuários de Justiça, por 
sabê-lo órgão que expressa tôda a vida d'uma coletividade 
afeita aos interêsses da justiça. - Finalmente, quando um 
dia se estabelecer uma classificação em regra de tôdas as 
serventias de justiça e pertençam elas a categoria a que per
tencer, mas à medida de sua justa posição, de seu justo equi
líbrio, tudo se aprumará com a mais decidida perfeição, no 
tocante às suas atribuições e nas compensações. - Porque 
tudo será observado pelos dados básicos da estatística e não 
pelas falsas roupagens de uma dialética desamparada da ra
zão .. - E chegaremos à conclusão que, no toque desta sinfo
nia descompassada ou tarantel1a desafinada, se esboça a re
flete o drama de pseudos beneficiados que já nem sabem a 
Quem apelar de seu vanglorioso infortúnio. 
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ELEIÇÃO DA DIR.ETORIA DA ASSOCIAÇÃO 

Realizou-se em 12 de de dezembro de 1956, em nossa sede 
social, com a presença de grande número de associados, uma 
Assembléia Geral, com a finalidade de eleger os novos mem
bros da Diretoria, para o trienio de 1957-1959. 

A Diretoria ficou assim constituida: 

DIRETORIA 

Antonio Augusto Firmo da Silva - Presidente 
Oscar de Barros Pereira - Tesoureiro 
Francisco Gonçalves Pereira - Secretário 
Otávio Uchôa da Veiga 
Antonio Luiz Teixeira de Barros 
Armando Costa Magalhães 
Luiz de Toledo Mendes Pereira 
Sebastião Medeiros 
Alcides de Melo Valle 

CONSELHO FISCAL 

Hildeberto Vieira de Mello 
Francisco Vergueiro Porto 
José Odilon de Araujo - Mogi das Cruzes 
Álvaro Pinto da Silva Novais Filho - Santos 
Abner Ribeiro Borges 

SUPLENTES 

Cássio Dias de Toledo - Santos 
Mario Ignácio - Ribeirão Preto 
Elvino Silva - Campinas 
Afonso Botelho de Abreu Sanpaio - Capital 

BOLETnl DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * -3 



Milton Duarte Coelho - Santos 
José Spinola de Melo - Birigui 
Virgilio Batista Cepellos ~ Dracena 
Abel de Rezende Vmares - S. José do Rio Preto 
José Vasconcellos - Capital. 

FALECIMENTOS 

Passamos às páginas deste "Boletim" três falecimentos 
recentemente ocorridos, de três dignos exemplares serven
tuários de justiça. 

São êles: - J osé Venâncio Borges, João Batista da 
Rocha e José Spinola Castro, respectivamente 1.0 Tabelião 
de Catanduva e oficiais do Registro de Imóveis de Olimpia 
e São José do Rio Preto. 

Esses três serventuários de justiça nobremente exerce
ram suas funções com o mais alto critério de probidade e 
capacidade. 

O primeiro nomeado, José Venâncio Borges, foi um es
forçado colaborador dêste "Boletim", onde sua pena fulgu
rante traduziu seu pensamento em ótimos artigos em pról da 
classe com a máxima elevação e critério. 

Contribuiram os três servidores incansàvelmente pela 
prosperidade desta Associação, onde desfrutavam de grande 
apreço. 

Pela sua inteligência, caráter e trabalho honesto e pro
fícuo, se impuzeram à estima pública. Nas cidades onde de
sempenharam seus elevados cargos por mais de trinta anos. 
lhes foram prestadas as máximas homenagens de solidarie
dade ao luto das respectivas famílias, prova da grande ami
zade e conceito em que eram tidos pela linha reta que se 
traçaram como serventuários, cidadãos e exemplares chefes 
de família. 

A Associação dos Serventuários de Justiça do Estado, 
solidariza-se também ao luto das famílias dos pranteados 
servidores, às quais envia por êste "Boletim" as suas sinceras 
condolências. 
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Provimentos. 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Proc. 14.048 - Sta. Rita do Passa Quatro - Victor 
Annibal Rosim: Respondo à consulta do sr. Tabelião do 2.0 

Oficio de Notas de Santa Rita do Passa Quatro, sôbre se é 
legítima a não aceitação por parte de estabelecimento de en
sino daquela cidade, de públicas-formas extraídas pelo Ser
ventuário de diplomas de curso primário e certidões de idade, 
para instruir pedidos de exames de admissão. Conquanto se 
deva aceitar a pública-forma, em juízo, como capaz de fazer 
prova, uma vez revestida dos requisitos previstos em lei -
(Código de Processo, artigo 225), no campo administrativo 
é mister atender a circunstâncias especiais de cada caso. No 
caso em foco, o estabelecimento referido na consulta se nega 
a aceitar as públicas-formas como documento e nisso não 
merece censura, desde que interpreta portaria ministerial e 
obedece a proibição expressa, contida em circulares de auto
ridades superiores segundo demonstra. Por outro lado, a 
probição é justificável, dado que muito difícil para o serviço 
do ensino se tornaria a conferência dos documentos originais 
com as públicas-formas, nos termos do Código de Processo 
para a legislação de tais documentos - São Paulo, 12 de 
dezembro de 1956 - (a) Pinto do Amaral. 

"D. O." de 14-42-56. 

PROVIMENTO DA EGREGIA CORREGEDORIA 
GERAL DA JUSTIÇA 

"Diário da Justiça" de 28-12-1956 (pág. 6). 

Proc. 14.076 - CAPITAL - Interessado: Colégio No
tarial: O Colégio Notarial do Estado de São Paulo, por seu 
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presidente, representou a esta Corregedoria, pleiteando revo
gação da disposição do provimento 1/ 49, que proibe o uso de 
papel carbono, para a extração de várias cópias simultâneas, 
que servirão de certidões. Pretende o órgão de classe que 
as cópias sejam obtidas por duplicadores a álcool, citando 
mesmo o de marca "BANDA", pela segurança que oferece, 
impossibilitando o uso de borracha e resultando em escrita 
escura e indelével. Ressalta a representação que, à seguran
ça oferecida pelo duplicador, se alia a facilitação dos servi
ços dos cartórios na reprodução de atos notariais, dado o 
volume de serviço e necessidade de presteza em sua conser
vação. E instruída a petição com exemplares de procuração. 
por certidão extraída, com papel carbono e pelo processo de 
duplicador. Merece acolhimento a pretensão do Colégio No
tarial. Na parte que interessa à justiça verifiquei a segu
rança das certidões extraídas com as cópias que não admi
tem rasuras ou emendas, dada a coloração especial da tinta, 
dificilmente conseguida por outros meios, além de sua fixi
dez. Autorizo, pois, o uso dos duplicadores nos têrmos do 
pedido, expedindo-se provimento. São Paulo, 26 de Dezem
bro de 1956. (a) PINTO DO AMARAL. 

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE 18 DO CORRENTE 

No processo n. 226.484-54-SJ., relativo à remoção do sr. 
Clóvis Navarro da Cruz, para o cargo de serventuário do 
ofício do registro civil das pessoas naturais e anexos de 
Amandaba, comarca de Valparaizo: 

- "O sr. Clóvis Navarro da Cruz, serventuário do ofício 
do registro civil das pessoas naturais e anexos de Amandaba 
- comarca de Valparaizo, foi removido, mediante concurso, 
e por ato publicado no "Diário Oficial" de 5 de outubro de 
1954, para o cargo do 2.° ofício de notas e anexos da comarca 
de Pedregulho, não tendo, porém, assumido o respectivo exer
cício dentro do prazo de 60 dias, previsto no art. 42 da Lei 
n. 819, de 31 de outubro de 1950. 

Expirado esse prazo, o Govêrno houve por bem expedir 
novo decreto de remoção do mesmo serventuário, o que oca
sionou o ofício de fls. 22, do Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito 
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da comarca de Pedregulho, em que S. Exa. pede informações, 
tendo em vista o mencionado art. 42 da Lei n. 819. Já a 
fls. 27, o mesmo magistrado oficia novamente, para declarar 
sua estranheza pela nova nomeação do serventuário referido, 
"de vez que, sendo o último remanescente da lista no con
curso de remoção e tendo deixado caducar a sua nomeação, 
deveria ser o cargo provido por novo concurso de provas e 
títulos, inicial de carreira que é". 

A Consultoria Jurídica desta Secretaria opinou (fls. 29 
e segs) no sentido da nulidade do segundo ato de remoção, 
alegando que, sendo de caducidade o prazo estabelecido pelo 
art. 42 da Lei n. 819, havia impossibilidade jurídica de ex
pedição do segundo ato de nomeação do mesmo serventuário, 
o que o tornava nulo de pleno direito (Cód. Civil, art. 145, 
n. v.). 

Não me parece, porém, nulo o referido ato de remoção. 
O art. 42 da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950, diz que 
~'é de sessenta dias o prazo no qual o nomeado, removido ou 
promovido, deverá assumir o exercício das suas funções, sob 
pena de caducar o seu direito". 

Que direito caduca, na hipótese dêsse inciso legal? Na
turalmente, o do serventuário nomeado. E que direito dêsse 
serventuário caducará, nessa mesma hipótese? É evidente, 
o que decorre da nomeação. 

De fato, nomeado por ato publicado no órgão oficial de 
5 de outubro de 1954, a partir dessa data passou a fluir o 
prazo de 60 dias para a assunção do exercício. Decorrido 
êsse, caducou para o serventuário o seu direito à posse, com 
apôio no título então expedido. 

É claro, todavia, que o mencionado art. 42 da Lei n. 819 
não implica em nenhuma restrição à faculdade do Estado 
nomear. Esta continua incólume, inctata. 

Disse o ilustre Dr. Juiz de Direito que, expirado o prazo 
do aludido art. 42, deve a administração pôr novamente a 
serventia em concurso. Porque? A Lei n. 819 diz que o 
concurso será realizado mediante comunicação da Secretaria 
da Justiça ao Egrégio Tribunal, quando se verificar vaga de 
serventia. Essa declaração, que constitui o parágrafo único 
do art. 3.° da lei, s6 pode ser entendida em consonância com 
o corpo do artigo, segundo os melhores ensinamentos da her
menêutica. Ora, o corpo do art. 3.° é que relaciona as hipó·. 
teses de vacância das serventias, e entre elas se vê a decor-
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rente da caducidade do direito do serventuário acaso nomeado. 
na forma do art. 42. Não se trata, portanto, em face da.. 
Lei 819, de um caso de vacância da serventia, para o efeito 
da abertura de concurso. 

Ao meu ver, a caducidade referida importa em anulação' 
do ato de nomeação, ficando o mesmo sem qualquer ressonân
cia jurídica. Mas o processo do concurso só se esgota com () 
provimento da serventia, que é a sua finalidade precípua. 
Inexistente ou anulado o ato da nomeação, nem por isso fica 
prejudicada a faculdade da administração, de completar o 
processo do concurso, efetivando Q provimento do cargo, me
diante expedição de título de nomeação de qualquer dos can
didatos habilitados e em condições de ser aproveitado, inclu
sive do próprio nomeado anteriormente, que deixou caducar 
seu direito preexistente. 

Portanto, nada há a providenciar neste processo, uma 
vez que segundo consta a fls., o nomeado já assumiu o exer
cício de seu cargo perante a Corregedoria Geral da Justiça 
e na sua comarca. 

Lincoln Feliciano - Secretário da Justiça e Negócios do 
Interior" . 

.. D. O." 21-7-56. 

IMPORTANTE 

o prOXlmo boletim da Associação, será de grande valia. 
Publicaremos a tabela do imposto do selo, em um trabalho 
realizado pela Secretaria da Fazenda, bem como outras leis 
de interêsse geral, além do relatório sôbre o IV Congresso
Internacional do N otori2do Latino. 
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Jurisprudência. 

RECONHECIMENTO DE FIRMA 

Parecer do 1.0 Curador de Masses Falidas 
DR. J. NETTO ARMANDO 

Em recente parecer, proferido num processo de concor
data preventiva, o Dr. J. Netto Armando, 1.0 Curador Fiscal 
de Massas Fálidas desta Capital, examinou a necessidade de, 
na primeira via de declaração de crédito em falência ou em 
concordata, ser reconhecida a firma de quem a assina, ainda 
que o seja pelo advogado do credor, tendo, também, desta
cado as irregularidades praticadas por alguns tabeliães, que 
não consignam, nos reconhecimentos de firmas, os nomes das 
pessoas a quem pertencem as assinaturas reconhecidas. 

Do referido parecer destacamos os seguintes trechos, de 
grande utilidade: 

"O reconhecimento das firmas, nas primeiras vias 
das declarações de créditos, quer nas falências, quer 
nas concordatas preventivas, é imposto pelo artigo 32 
- "caput" da Lei Falencial, aplicável às concordatas 
pelo seu artigo 173. Não se alegue ter sido a decla
racão assinada pelo Dr. Advogado do credor-declaran
te,' e que, assim, havendo procuração deste àquele, não 
se faz mister tal reconhecimento. Não: o art. 82 -
"caput" - do vigente diploma falimentar, - à seme
lhança do art. 82 do dec. 5.746, de 9-12-1929 (que 
exigia o reconhecimento nas duas vias) e do art. 82 
da lei 2.024, de 17-12-1908 (que o exigia na única 
via imposta), - impõe-se na primeira via, sem dis
tinguir esteja assinada pelo próprio credor, por seu 
representante ou procurador: em qualquer das três 
hipóteses é essencial haja aquele reconhecimento na 
primeira via. Essa, a "communis opinio doctorum". 
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"A declaração será assinada pelo credor, SEU 
PROCURADOR, ou representante, COM A FIRMA 
RECONHECIDA ... ". 

(CARVALHO DE MENDONÇA - "Tmtado de D'ireito Co
mercial Brasileiro" - 2.a ed., de 1934 - vol. 8.° - p. 112 
-n.735). 

" manda a lei que a declaração seja feita por es
crito," "e em duas vias, assinadas pelo credor, seu 
representante," "ou PROCURADOR, e com a firma 
reconhecida, por tabelião, no original ou primeira via" 

(MIRANDA VALVERDE - "Comentários à Lei de Falên
cias" -ed. de 1955 - vol. 2.° - p. 227 - n. 555). 

Não se diga, - como o acatado CANDIDO DE ALMEI
DA LEITE ("Lei de FaZencias" - vol. 2.° - p. 28), cuj'o 
escolio foi aceito pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia 
(acórdão unânime de 30-7-1929, relatado por ARISTIDES 
DE QUEIROZ, in "Rev. de Dir. Com." - vol. 3.° ps. 17/20), 
- que a lei, exigindo o reconhecimento, tem por objeto afir
mar a responsabilidade do promovente, de tal maneira que se 
torna dispensável se a firma do credor j á está reconhecida 
na procuração por instrumento particular, ou se foi esta pas
sada por instrumento público. Não, data venia: é que, além 
da vigente Lei Falencial, .à semelhança das pretéritas, não 
distinguir se a declaração de crédito é assinada pelo próprio 
credor, ou se por seu representante ou PROCURADOR, -
a responsabilidade, objetivada pelo referido dispositivo, per
manece, ainda, em relação ao profissional que representa o 
credor (art. 31 da L. F.), pois poderá o procurador (isso, em 
tese) exceder-se no cumprimento do mandato, bem como apro
veitar-se dos poderes "ad judicia" (parágrafo 2.° do cit. art. 
31) e habilitar um crédito não verdadeiro (art. 189-II - da 
Lei de Falências). 

Assim, tão necessário é o reconhecimento da firma, na 
primeira via, quando assinada pelo credor ou por seu repre
sentante, quanto essencial é se assinada por profissional ad
vocatício. 
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A segunda consideração, que se nos impõe, consiste em 
haver, nestes autos, muitos reconhecimentos de firmas em 
contrário às acatadas recomendações da Egrégia Corregedo
ria Geral da Justiça, pois dêles não constam os nomes das 
pessoas cujas assinaturas estão reconhecidas. 

É necessário que o tabelião consigne, expressa e clara
mente, tais nomes, consoante iterativas recomendações da
quele respeitável Órgão da Justiça Paulista, constantes dos 
provimentos, despachos e portarias infra relacionadas: 

- Provimento 1.0, de 3-3-49 (in "Diá1"io da Justiça", 
de S. Paulo, de 4-3-49; "Rev. dos T1·ibs." -
vo1. 182 - p. 929, e "Repertório das COr7"ei
ções", de Nelson Nogueira, ed. de 1953 - p. 
213) + 

Despacho no processo n. 10.642, de 16-12-1953 (in 
"Diário da Justiça" , S. P. de 17-12-53) + 

- Provimento n. 44, de 28-12-53, em que está ex-
presso: 

"Nos reconhecimentos de fÚ'mas, indicar os nomes das 
pessoas a quem pertencem as assinaturas, constituin
do FALHA ABUSIVA E CONDENÁVEL a referên
cia - "reconheço as firmas supra". 

("Diá1"ÍO da Justiça", S .P .. , de 29-12-53, e "Rev. dos 
Tribs." - v. 220 - p. 589) + 

- Portaria n. 9-'54, de 30-6-54 (in "Boletim da Asso
ciação dos Se1"ventuários da Justiça do Est. de 

S. Paulo" - n. 51, de julho-agôsto de 1955 p. 11). 

Estas, as constantes recomendações da Egrégia e sábia 
Corregedoria Geral da Justiça, no sentido de os Tabeliães 
mencionarem, expressamente, nos reconhecimentos de firmas, 
para qualquer fim, os nomes das pessoas cujas assinaturas 
reconhecem, constituindo "FALHA ABUSIVA E CONDE
NAVEL" o clássico "reconheço as firmas sup1·a". 
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Leis e Decretos. 

LEI FEDERAL 

(*) LEI N.o 2.970 - DE 24 DE NOVEMBRO DE 1956 

Modifica o m·t. 875, "cap.ut", do Código de Processo 
Civil. 

O Presidente da eRpública, 

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

Art. 1.0 O art. 875, caput, do Decreto-lei n.o 1.608, de 
18 de setembro de 1939 - Código de Processo Civil - passa 
a ter a seguinte redação: 

"Art. 875. N a sessão de julgamento, feita a ex
posição dos fatos e proferido o voto pelo relator, o 
Presidente, se o recurso não fôr de embargos decla
ratórios, dará sucessivamente, ao recorrente e ao re
corrido, a palavra pelo prazo improrrogável de quinze 
minutos a cada um, para a sustentação das respecti
vas conclusões, prosseguindo-se de acôrdo com o regi
mento interno do Tribunal, depois de dada novamente 
a palavra ao relator para que, expressamente, confir
me ou reconsidere o seu voto". 

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor no data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1956; 135.° da Inde
pendência e 68.° da República. 
JUSCELINO KUBISTSCHEK 
Nereu Ramos 

"D. União" de 27-11-56_ 

(.) Reproduz-se por ter saido com incorreções no Diário Oficial, 
Seção I, de 27-11-56. 
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ARTIGOS DA LEI N. 3.688 DE 31 DE DEZEMBRO DE 
1956 

que dispõe sôb1'e medidas de ca1'áter financeiro e dá outras 
providências, que interessam aos serventuários de justiça: 

"O Governador do Estado de São Paulo: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 

promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1.0 - As taxas estabelecidas na Tabela I, anexa 

ao Livro IV, do Código de Impóstos e Taxas, e referidas no 
artigo 18, dêsse Livro, serão aplicadas, nas doações em linha 
réta, desde que não clausuladas, até o limite máximo de 8,/0 
(oito por cento), acrescidas das majorações e adicionais de
vidos. 

Artigo 5.° - São isentos de todos os tributos estaduais 
os átos, bens e serviços objetos do acôrdo celebrado pela 
União com o "The Institute of Inter-American Affaire", a 
que se refere o Decreto Legislativo Federal n. 1, de 1951. 

Artigo 23 - O imposto sôbre transmissão de proprie
dade "causa mortis", nos inventários que não foram requeridos 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data da abertura da 
sucessão, será calculado com o acréscimo da multa de 10,/0 
(dez por cento). 

Artigo 30 - É facultado ao promitente ou compromissá
rio comprador originário, bem como ao primeiro cedente ou 
cessionário, recolher, por antecipação e pelo valor do imóvel 
na data do contrato, o imposto de transmissão de proprie
dade imobiliária "inter vivos", devido pela transmissão, desde 
que o faça dentro de 120 dias a contar da promulgação desta 
lei. 

Artigo 31 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 32 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de Sã~o Paulo, aos 31 de 
Dezembro de 1956. 

J AN!O QUADROS 
Carlos Alberto Carvalho Pinto 
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DECRETO-LEI N° 11.464 DE 30 DE SETEMBRO 
DE 1940 

o INTERVENTOR FEDERAL NO ESTADO DE SÃO 
PA ULO, usando de suas atribuições de conformidade 

, com o artigo 6.° n. IV, do Decreto-lei n. 1.202, de 8 de 
Abril de 1939, e nos termos da Resolução n. 1.590, de 
1940, do Departamento Administrativo do Estado: 

DECRETA: 

Artigo 1.0 - As anexações de ofício de justiça, estabe
lecidas pelo Decreto n. 5.898, de 29 de Fevereiro de 1932, 
pasou a reger-se pelos preceitos deste decreto-lei. 

Artigo 2.° - No caso de vaga, já existente ou super
veniente proceder-se-á. 

I - Nas comarcas de Cananéia, Ubatuba, Barreiro, 
Xiririca, Bananal, Patrocinio do Sapucaí, Santa Rita, Parai
buna, Santa Branca, Palmeiras, São Pedro, Santa Izabel, 
Queluz, S. Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Itararé e 
Brotas: 

a) - vagando o ofício de escrivão de paz do distrito da 
séde da comarca, será nele provido o distribuidor, contador 
e partidor e reciprocamente. 

b) - vagando um dos ofícios de tabelião de notas e ane
xos, será nele provido o escrivão do juri" distribuindo-se as 
atribuições desta escrivania e seus anexos pela forma esta
tuida na letra seguinte: 

c) - vagando a esc ri vania do juri e anexos, os ofícios 
de escrivão do juri das execuções criminais e do registro de 
imóveis ficam aglutinados ao 1.0 tabelionato e os de protes
tos de títulos e registro de documentos serão anexados ao 
2.° Tabelionato. 

II - Nas comarcas de Itatiba, Caçapava, Itapira, Pira
caia, Mocóca, São Roque, Atibaia, Pinhal, Capivarí, Araras, 
Jacareí, Pindamonhangaba e Lorena, vagando o ofício de 
escrivão de paz do distrito da sé de da comarca, no mesmo 
será provido o distribuidor, contador e partidor, e recipro
camente. : r 

Artigo 3.° - Consideram-se mantidas as aglutinações 
decorrentes da execução do Decreto n. 5.398, de 29 de Feve-
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reiro de 1932, operadas em algumas das comarcas referidas 
no artigo anterior. 

Artigo 4.0 - Ficam igualmente mantidas as anexações e 
adaptações de oficios levadas a efeito de conformidade com o 
Decreto n. 5.398, em outras comarcas de l.a 'e 2.a entrancias 
a saber: - Apiaí, Araras, Bariri, Bebedouro, Cafelândia, 
Cachoeira, Cananéia, Cruzeiro, Cunha, Garça, Dois Córregos, 
Itapeva, Itaporanga, Itatiba, Jacaréi, Lorena, Patrocínio do 
Sapucai, Palmeiras, Paraibuna, Piedade, Pindamonhangaba, 
Pirassununga, Pôrto Feliz, Queluz, Santo Arlastácio, Santa 
IzabeI, São Bento do Sapucai, São Luiz do Paraitinga, São 
Sebastião, Ubatuba e Xiririca. 

Artigo 5.0 - No caso da vaga de serventia nas comar
cas indicadas no artigo precedente, com exclusão do artigo 2,v 
proceder-se-á: 

I - Si se referir a escrivania de paz do distrito da sede, 
será restabelecido o ofício de distribuidor, contador e partidor; 

II - tratando-se de um dos tabelionatos, restabelecer-se-á 
o ofício de escrivão do juri e anexos, reconhecendo-se ao ta
belião remanescente o direito de optar pelo cartório novo. 

Parágrafo único - Esta opção deverá ser exercida den
tro de 10 dias subsequentesà publicação do decreto de resta
belecimento da serventia, mediante requerimento endereçado 
ao Secretário da Justiça e Negócios do Interior. 

Artigo 6.0 - Os ofícios restabelecidos ou os que resul
tarem do direito de opção ora conferido, serão de livro pro
vimento do Chefe do Governo. 

Artigo 7.0 - O presente decreto-lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, 30 de Se
tembro de 1940. 

(a) ADHEMAR DE BARROS 
José de M oum Resende. 

(Publicado na Secretaria da Justiça e Negócios do Interior, aos 30 
de Setembro de 1940, depois de aprovado pelo Excelentissimo Senhor 
Presidente da República. 

Fabio Egydio de O. Carvalho 
Diretor-Geral. 

NOTA: Este decreto foi revigorado pela lei N.o 819 de 31-10-1950 
(Art. 55) naquilo que não colidir com a mesma. 
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COMUNICAÇÃO 

CONTRIBUIÇõES SOCIAIS 

A Diretoria da Associação dos Serventuários de Justiça 
do Estado de São Paulo, em reunião de 18 de setembro de 
19·56, nos têrmos do atrigo 5.°, do Estatuto vigente, fixou 
as seguintes contribuições para o próximo biênio de 1957-
1958. 

Se't'ventias de l.a entrância: 

Tabeliães de notas .................. . 
Registros de Imóveis ................. . 
Registro Civil ....................... . 
Demais ............................ . 

Serventias de 2.a entTância: 

Tabeliães de notas .................. . 
Registro de Imóveis ................. . 
Registro Civil ....................... . 
Demais ............. '" ............ . 

Serventias de 3.a ent1'ância: 

Tabeliães de notas .................. . 
Registro de Imóveis .................. . 
Registro Civil ...................... . 
Demais ............................ . 

Serventias de 4.a entTância: 

Tabeliães de notas .................. . 
Registro de Imóveis ................. . 
Registro de Títulos .................. . 
Protestos .......................... . 
Demais ............................ . 

CrS 

600,00 
600,00 
300,00 
250,00 

720,00 
720,00 
480,00 
360,00 

840,00 
840,00 
600,00 
480,00 

3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
2.400,00 
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