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CESAR LACERDA VERGUEIRO 

N.o 58 

Era uma vez um homem bom. Não sabia dizer não a 
ninguém. Tão solicito em servir a todos 'indistintamente, 
Cesar Vergueiro era procurado constantemente por amigos, 
por conhecidos e até por desconhecidos, de tôdas as classes 
sociais, ricos e pobres, pretos e brancos, patrões e emprega
dos, industriais e operários, lavradores e colonos, funcioná
rios públicos civis e militares, para um conselho, para um 
auxílio, para a solução de um problema, para o encaminha
mento de uma pretensão ou para o atendimento de um assun
to de interêsse público ou coletivo. 

E para todos êle tinha uma palavra de atenção, de âni
mo, de carinho, não deixando nunca de anotar e providenciar 
os inúmeros pedidos Que recebia. A sua casa estava sempre 
aberta e a sua mesa simples e farta servia a todos que che
gassem e não eram poucos os comensais. 

Cesar Lacerda Vergueiro era um homem imam, dotadQ 
de notável espírito público, que com a sua bondade e extra-o 
ordinária serenidade, polarisava tôdas as atenções e sempre 
semeando o Bem. 

As instituições de caridarle e de assistência social não 
só deste Estado mas de todo o Brasil, notadamente de Santos, 
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8ua cidade natal, tinham nele u.m defensor permanente e de~ 
sinteressado que resolvia tôdas as suas dificuldades de admi~ 
nistração, providenciando deligentemente junto às autoridades 
c poderes competentes não só auxílios e favôres mas também 
agindo pessoalmente nas respectivas repartições, nos mean
dros burocráticos, o andamento mais rápido e satisfatório 
dos seus processos de pagamer.tos de subvenções e auxílios. 

O título Benemérito de quase tôdas as casas de filan·· 
tropia e benemef,ência é a consagração melhor e insuspeita 
do quanto êle era estimado e considerado. tle era o símbolo 
da bondade e da eficiência a serviço das boas causas. Com 
a sua suave serenidade e constância, aluia resistências em~ 
pedernidas. Era a fôrça invencível da Bondade desinteres
sada na sua caminhada benéfica pela estrada da vida. 

Político, no bom sentido, com o seu enorme prestígio 
pessoal, iluminado por um acendrado espírito público, con· 
quistou fàcilmente os mais elevados póstos no cenário nacioJ 
nal, tendo sido eleito inúmeras vêzes sucessivas, deputado 
estadoal, deputado federal, secretário de Estado e ultima~ 

mente, senador da República, pôsto em que faleceu, e sempre 
como um dos candidatos mais votados, tal era a sua notória 
penetração e fôrça eleitoral. 

Talvez anda seja cedo para se aquilatar o alcance social 
da obra nacionalista de Cesar Lacerda Vergueiro, que fre
quentemente trazia da Capital Federal grupos de parlamen-, 
tares de outros Estados, principalmente do Norte, para, a 
pretexto de lhes convidar para assistir .às inaugurações das 
grandes usinas do prOgresso paulista, mostrava-lhes as maig 
aperfeiçoadas fá.bricas, os modernos institutos científicos, oe; 
soberbos salões de arte, as maravilhosas fazendas modêlo, 
as esplêndidas rodovias Anchieta e Anhanguéra, e assim, de 
uma maneira sutil e delicada exibia aos nossos patrícios de 
outros Estados a pujança do progresso material e do desen
volvimento cultural de São Paulo, proporcionando-lhes tam
bém, festas cordiaIíssimas, conquistando-lhes a simpatia e a: 
afetividade fraternal que deve haver entre todos os brasilei
ros, incutindo-lhes assim imperceptível mente, uma idéia di
ferente daquela que porventura tivessem a nosso respeito. 

E essa obra de verdadeira catequese disfarçada, porém 
proveitosa, Cesar fazia sózinho e às suas expensas exclusi
vamente, pagando de seu bolso liberaIíssímo as despesas de 
viagem e dos hotéis. Essa tarefa de aproximação nacionaT 
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êle sabia porque fazia, tinha um sentido mais alto de bras i
lidade. Cesar era o Senador de todos os Estados. O volume 
de sua correspondência no Congresso Nacional era maior do 
que o de qualquer outro parlamentar, sendo mesmo sabido 
que grande parte dela era procedente dos outros Estados, tal 
o prestígio da sua eficiência junto aos poderes da República. 

Era um homem útil à sociedade que êle amou e serviu. 
Titular do cartório do Registro de Imóveis da 4.a cir

cunscrição desta Capital, 'era um colega exemplar e amigc 
dedicado da classe, que muito lhe deve pela vigilante defesa 
de seus interêsses. 

A Associação dos Serventuários de Justiça do Estado 
de São Paulo rende ao seu pranteado e desditoso companheiro 
a homenagem sincera da sua gratidão e imperecível saudade. 

"ONOMÁSTICA BRASILEIRA" 

Recebemos com atenciosa dedicatória do nosso prezado 
nssociado Sr. Lourival de Oliveira, DD. Oficial do Registo 
Civil das Pessoas Naturais de Botucatú, neste Estado, um 
volume magnlficamente encadernado do seu esplêndido tra
balho - ".oNOMÁSTICA BRASILEIRA" -, com minuciosa 
relação dos prenomes em uso no Brasil, além de judiciosas 
observações hauridas no exercício criterioso de suas funções. 

Faz o Autor uma análise interessante do uso indiscri
minado dos prenomes em geral, inclusive dos prenomes de 
procedência estrangeira e dos neologismos sugeridos e cria
dos pela mania do modernismo imperante. Além das inteli
gentes considerações do Autor sôbre o assunto, face a lei dos 
Registos Públicos, a "Onomástica Brasileira" é um livro de 
grande utilidade para os Oficiais do Registo Civil, pela boa 
orientação ali constante e pelo estudo paciente e ponderado 
revelado pelo estudioso serventuário, cujo exemplo deve fru
tificar para o enriquecimento de nossas letras jurídicas. 
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Colaborações 

·AUTORIDADE COMPETENTE PARA ORDENAR 
RETIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL 

SYLVIO BRANTES DE CASTRO 

o artigo 598 do Código do Processo Civil e Comercial 
dispõe que "quando de sentença resultar a mudança de esta
do civil de qualquer das partes, o juiz expedirá mandado 
para a necessária averbação no registro civil". 

E o parágrafo 1.0 do mesmo artigo prescreve que "se 
houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado 
será remetido, por ofício, ao juiz sob a jurisdição do qual 
estiver o cartório do registro civil, e, com o seu "cumpra-se", 
executar-se-á ". 

Com fundamento nesses dispositivos sempre entendemos 
que a autoridade competente para ordenar a retificação de 
assento no registro civil, tanto pode ser aquela a que estiver 
subordinado o respectivo cartório" onde consta o assento a 
ser retificado, como aquela da residência do interessado na 
retificação. Na hipótese de ter o processo referente ao pe
dido de retificação de correr perante a autoridade da resi
dência do interessado, o mandado expedido para a retifica
ção, deverá, como manda o dispositivo supra transcrito, ser 
remetido, por ofício, ao juiz sob cuja jurisdição estiver o 
cartório; e, após esta autoridade apor a êle o seu "cumpra-se", 
será feita a retificação ordenada. 

Foi nesse sentido que decidiu a 1.a Câmara Civil dn 
nosso Tribunal de Justiça, em acordam unânime proferido 
na apelação n.o 78.151, da Capital. 

Fundou-se o julgado não só naqueles dispositivos do 
Código do Processo, como ainda na circunstância de que a 
justificação no juizo da residência do interessado não oferece 
maiores riscos, porque também é processada perante um juiz 
togado, que se presume tão exigente e rigoroso como o do 
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lugar em que tiver sido feito o assentamento. E acrescenta 
ainda: - "determinar que seja competente, unicamente, o 
juiz do lugar onde foi feito o registro seria, num país de 
vastidão continental do Brasil, dificultar, senão impossibili
tar a correção dos erros sôbre a identidade da pessoa, que 
é o fim colimado pela lei. Ademais, é de se atender a que 
na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que 
da se dirige e às exigências do bem comum, como prescreve 
o artigo 5.° da lei de Introdução do Código Civil". 
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REGIMENTO DE CUSTAS. 

JOSÉ BERNARDO DE MATTOS 

Escrevo este artigo especial para o "BOLETIM" de nossa 
Associação, quando a Assembléia Legislativa do Estado, após 
calorosos debates, rejeita o projeto de lei n. 877/5'5, manten
do o véto do executivo, sôbre o assunto que agitou novamente 
a classe depois da malograda campanha da oficialização dos 
cartórios. 

O despacho final foi bom e também foi máu. Bom, 
porque o novo estatuto que havia de regular nossa vida eco
nômica, não correspondia aos ancêios reivindicatórios da 
classe em geral. As majorações pouco significavam para o 
registro de imóveis, tabelionatos, títulos e documentos, escri
vanías cíveis e crImmais. Máu, diante da situação insus
tentável dos servidores da justiça que viam no proJeto um 
paliativo, não sabendo agora o fim da "via dolorosa" da nova 
etapa de começar de novo. 

Há quase um decênio, os militantes nos cartórios do 
maior Estado brasileiro, pleitêam a substituição do inútil 
regimento de custas de 1945, considerada mais penosa do 
que o "parto da montanha ", não obstante os ináuditos esfor
ços de vários deputados, cujos nomes guardamos na lembran
ça. Disse decênio: porque, o movimento se iniciára pouco 
depois do "nati-morto" decreto-lei n. 14.978, de 29 de agôsto 
de 1945, quando já estava em vertiginosa ascensão a aspiraI 
inflacionária emergida dos escombros da segunda guerra 
mundial, até hoje em evolução contínua, e, paralelamente, o 
índice de custo de vida, na razão de um mil- e duzentos a 
um mil e setecentos por cento, acarretando as consecutivas 
altas de salários, e já por tês vêzes os aumentos nos venci
mentos dos funcionários públicos. Os serventuários da jus
tiça, estipendiados pelas partes, ficaram desprezados, sem 
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qualquer aumento em suas tabelas. O velho regimento de 
custas ficou criando musgos nas águas estagnadas do passa
do e das "priscas éras que bem longe vão". 

A situação é gravíssima. Mais grave ainda para os 
ofícios de notas e anexos de séde das comarcas do interior, 
com a imensa carga de serviços gratuitos, sendo dentre êles, 
mais pesado e volumoso, o criminal, do qual o escrivão é um 
vassálo, tudo despendendo para os outros ganharem. Às 
suas expensas correm as despesas totais de escreventes, pa
péis, máquinas, tintas, carbonos, fitas, impressos, tarifas 
postais nas intimações e comunicações obrigatórias, e muitas 
vêzes, viagens de automóveis para intimações de réus prêsos 
em cadeias distantes, até de outras cidades, quando sóe acon
tecer, não existir presídio na séde da comarca. Depois, a 
assistência judiciária. Entre os feitos onerósos, relaciona
mos os de acidentes do trabalho e reclamações trabalhistas, 
com tão iníquas custas, que com elas não se conta. - Se o 
escrivão acumúla a escrivania eleitoral, os serviços se mul
tiplicam assombrosamente, durante o período preparatório 
das eleições, e então não se cuida de mais nada, mas aR 
despesas estão correndo. 

Falemos do ramo cível. Família e Sucessões, por exem
plo. Alguém já imaginou o que é preparar autos de inven
tário de um, doisQU mais milhões de cruzeiros, lavrando-se 
têrmos judiciais a Cr$ 1,50, preço de uma refeição comercial 
na cidade de São Paulo, no ano de 1930, com uma tabela 
daquele tempo acrescida sómente de Cr$ 0,50 no ano de 1945 
- Ou então manuseiar durante anos, uma ação possessória 
de cem milhões de cruzeiros, cotando custas pelo atual regi
mento caduco, sabendo que o procurador ficou rico, presen
ciando a festa do multi-milionário vitorioso na causa, e o 
escrivão catando as migalhas legais que a conta de custas 
lhe consignou? 

É sabido que o tabelionato constitue a fonte básica da 
receita dos ofícios de séde de comarca do interior. Também 
ninguém ignora que quase tôdas as escrituras públicas do 
interior são de valôres inferiores a Cr$ 200.000,00: - ven
das de sítios, chácaras, lótes urbanos, locações, arrendamen
tos, etc. - Vamos provar que a tabela de escrituras do ano 
de 1945 é inferior e mais baixas que a de 1927, em tôdas 
as escrituras de valôr superior a Cr$ 30.000,00 e inferior 
a Cr$ 230.000,00. Isso decorre do erro cometido na elabo-
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ração de tabela vigente, pela qual sómente inicia-se a con
tagem do acréscimo de Cr$ 2,50 em cada mil cruzeiros. de
pois de Cr$ 100.000,00, enquanto que, pelo regimento de 
1927, o acréscimo de Cr$ 2,00 por Cr$ 1.000,00, é contado 
depois de Cr$ 10.000,00, com muito mais vantagem para os 
tabeliães. 

Exemplifiquemos com uma escritura do valôr de Cr$ 
100.000,00. - Pelo 'regimento de 1927 contava-se os proven
tos da seguinte forma: - ". . . . . . . . . . . . . . . . . . .. de mais 
de Cr$2.000,00 até Cr$ 10.000,00 ............ Cr$ 20,00" 
"de mais de Cr$ 10.000,00, mais Cr$ 2,00 por Cr$ 1.000,00 
ou fração, ...................... ". Assim, em uma escri-
tura de Cr~ 100.000,00 - o tabelião percebia Cr$ 200,00. 
Pelo regimento de 1945 em vigôr, contam-se os proventos da 
seguinte forma: "................... f) de mais de Cr$ 
50.000,00 até Cr$ 100.000,00 .............. Cr$ 130,00 -
g) de mais de Cr$ 100.000,00 até Cr$ 200.000,00, mais Cr$ 
2,50 por um mil cruzeiros ou fração ................... . 
g) ............................ , . . . . . . . . .. e a mesma 
escritura de Cr 100.000,00 - dá para o tabelião atualmente 
só Cr$ 130,00, ou seja Cr$ 70,00 menos que em 1927, mesmO' 
com o aumento do acréscimo de Cr$ 0,50 por um mil cruzei
ros ou fração. 

Portanto, já há doze anos, as finanças do tabelião vêm 
correndo na ordem invertida!... As custas de reconheci
mento de firma, raza e rubrica estabelecida nos albôres da 
República foram duplicadas em 1927 e nunca mais refor
madas. - N as certidões de procurações, deram como pre:'len
te de grego, um aumento de Cr$ 5,00 para Cr$ 8,00 e a eli
minação da busca e a aza. - Afinal chegamos a um tal 
estado de coisas, que para o provimento de dezoito ofícios de 
notas e anexos de séde de comarca, no ano de 1954, verifi
cou-se uma única opção a que têm direito, em virtude do 
desdobramento das serventías, os serventuários do registro 
civil das pessoas naturais. 

As secções de Registro de Imóveis, Protestos, Títulos e 
Documentos, foram virtualmente despresadas na reforma de 
1945, face a tão irrisórias majorações em suas tabelas. 

Os serventuários do Registro Civil das Pessoas Naturais, 
foram contemplados com alterações menos mesquinhas em 
1945. O casamento, de Cr$ 30,00 passou a Cr$ 80,00. O 
nascimento e óbito de Cr$ 5,00 para Cr$ 10,00, com direito 
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ao dôbro no registro de adultos e mais Cr$ 5,00 para as ano
tações à margem dos assentos. - Contudo não chegaram à 
metade de suas necessidades. 

Em 1949, travou-se novamente a luta de reivindicações 
reclamando outro regimento, devido às bruscas elevações de 
preços de tôdas as utilidades. Dêsse, sairam vencedores só
mente os serventuários do Registro Civil das Pessoas Natu
rais, e em parte, os contadores, distribuidores, partidores e 
avaliadores. - De fato, a lei n. 632 de fevereiro de 1950, 
vetada pelo Executivo, e promulgada em boa hora, pelo pre
fidente do Legislativo, Dr. Brasílio Machado Neto, desafogou 
merecidamente, os titulares dos Cartórios de Paz, naquela 
época desesperadora, para todos, permanecendo os demais 
abandonados à sua própria sorte. 

As taxas de alterações das rubricas básicas do regimentc 
de custas do ano de 1927, são as seguintes: REGISTRO DE 
IMÓVEIS '" Escritura de Cr$ 50.000,00 - mais 11,7%-; 
Certidão menos 28 % ; - TABELIÃES ... Escritura de Cr$ 
100.000,00 - menos 35% ; certidão inclusive relatório '" 
menos 28ro. - Procuração mais 66,6%. - Reconhecimento 
de Firmas O (zero) %. - Regi~tro de procuração mais 3370. 
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATNRAIS: - casa
mento mais 378 ro; nascimento e óbito mais 200%; certidão 
mais 333%; DISTRIBUIDOR mais 210%. - PARTIDOR 
mais 2'50%. - ESCRIVÃES EM GERAL - Têrmos mais 
50%. - Raza e rubrica O (zero) por cento. Inquirições 
mais 400/0. - Autuação mais 12%. - Informação O (zero) 
por cento. 

O índice de custo de vida atingiu a dois mil (2.000) por 
cento, a partir de 1927, e a 1.500% a partir do ano de 1945. 

Diante desta explanação objetiva e real, conclui-se que 
se o proJeto rejeitado fôsse convertido em lei, pouquíssimo 
ou quase nada viria melhorar a situação financeira dos car
tórios do Estado. O aumento proposto não atingiu a 150% 
em geral. O aumento deve aproximar-se ao índice de alte
ração no custo de vida. Do contrário a classe dos servidores 
da justiça continuará como ovelha expiatória dos males do 
mundo. 
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AINDA E SEMPRE OS DESMEMBRAMENTOS 
TERRITORIAIS. 

J. B. PEÇANHA SOBRINHO 
Serventuário 

Em que pés e o aprimorado cabedal jurídico do ilustrado 
deputado Camilo Ashcar, não podemos concordar com a tése 
defendida por S. Excia., no parecer emitido a propósito do 
projeto 380/52. S. Excia., em quem reconhecemos lídima vo
cação política, avança de mais no seu pronunciamento, pondo 
à parte o lado humano das coisas como também a igualdade 
dos direitos consagrada pelo preceito constitucional. 

O deputado Camilo Ashcar é peremptório no seu ponto 
de vista, afirmando que ao Estado, nos desmembramentos 
territoriais, sómente deve caber a faculdade de permitir a 
remoção do titular lesado para cartório sito na mesma co
marca onde operou-se o fraccionamento. Fora daí, mais 
nada. 

Essa opinião do ilustrado e operoso parlamentar, que 
achamos inconsistente, todavia, não contêm uma inovação no 
assunto pertinente ao ressarcimento ao dano territorial sem
pre em fóco por ocasião das novas divisões quinquenais. 

A lei 233, de 24 de dezembro de 1948, que tratou da 
penúltima divisão, no seu artigo 6.°, procurando indenizar 
os oficiais do registro civil prejudicados distritalmente, con
dicionava a remoção dos mesmos sómente para os cartórios 
recém-criados em virtude do desmembramento. 

Não é preciso se dizezr que a faculdade constante do 
artigo 6.° em questão, foi obra da miopia dos nossos repre
sentantes no Palácio 9 de Julho, pois qualquer criatura do
tada de mediano bom-senso havia de concordar com a ino
cuidade da medida prevista pelo mesmo dispositivo. 
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A lógica mais comeziznha nos levaria ao raciOCInlO: se 
uma "fracção" é menor que um "todo", como poderia a re
moção para o cartório recém-criado, (a fracção), represen
tar uma justa compensação ao titular prejudicado que tinha 
direitos sôbre o "todo", isto é, sôbre o novo e o antigo dis
trito? 

Se o oficial preferisse ficar no seu cartório desmem
brado, sentir-se-ia prejudicado. Se optasse pelo novo cartó
rio, do mesmo modo ficaria com prejuízos, o que demonstrava 
à saciedade que o legislador, no que tange ao artigo 6.° em 
tela, fôra de uma inocência palmar, inconcebível num cida
dão com direitos à manipulação das leis que norteiam os bons 
ou máus destinos de uma coletividade. 

Para se comprovar o teor simplista e danoso do malfa
dado artigo 6.°, basta dizer que durante a vigência da lei 
233, que se saiba, não houve remoção de oficiais do registro 
civil, tendo êles de recalcar o prejuízo que lhes ocasionara 
() Estado até o advento da lei 2456 de 30 de dezembro de 
1953. 

Pois o parecer n. 1946, do douto deputado Camilo Ashcar, 
no que se refere ao projeto n. 380/52, traz no seu bojo a 
mesma substância que deu forma ao artigo 6.° da lei 233. 

Um dos postulados mais lembrados após a vigência da 
atual Constituição é o referente à igualdade dos direitos dos 
cidadãos, contudo essa igualdade é pisoteada a cada momen
to, como vivessemos numa "junglé", onde o mais forte tem 
direitos inconcussos sôbre o mais fraco. 

N a questão dos desmembramentos, invoca-se sempre a 
prevalência do interêsse público sôbre o privado, esquecen
do-se lamentàvelmente a obrigação do Estado em compensar 
o prejuízoz logo após a vigência do ato que gerou o retalha
mento territorial. 

Condicionar a remoção do serventuário prejudicado: res
tringir o seu direito inconteste a uma remoção justa e com
pensatória, é ofender a igualdade tão decantada pelos líricol'l 
do Direito, mas que jamais sentiram na própria pele a lesão 
a que se propõem dar o remédio adequado. 

Limitar a remoção a cartório da mesma classe do car
tórrio desmembrado, pois, não nos parece acertado. Ainda 
menos para cartório consequente do fraccionamento. 

Figuremos um cartório bem aquinhoado, com movimento 
acima de qualquer outro da mesma classe e situado nas pro-
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ximidades da Capital. Sendo esse cartório fraccionado, por 
artes do demo da politiquice e da perseguição de aldeia, onde 
poderia o serventuário prejudicado descobrir, dentro da mes
ma classe a que pertence, cartório que representasse um 
ressarcimento? 

Por aí se vê que a vantagem à remoção, na hipótese, 
deve abranger cartório da mesma natureza do Estado, da 
mesma classe ou imediata do cartório retalhado, pois, caso 
contrário, o Estado estará estrangulando os direitos de cida
dãos sob o amparo de uma Constituição. 

O princípio constante do parecer do digno deputado 
Camilo Ashcar, data venia, não póde, pois, servir de timo
neiro à legislação futura que Ira servir de anteparo aos 
serventuários objeto dos botes dos nossos políticos sem en
tranhas. 
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UM VÉTO INJUSTO 

AMELETO MARINO 

Recebendo o autógrafo n. 4014, de 1956, concernente ao 
Projeto de Lei n. 877/55, que visava modificar o Regimento 
de Custas, resolveu o sr. Governador do Estado vetá-lo in 
totum, por considerá-lo contrário ao interêsse público. Entre 
outras razões, embora alegue e reconheça a necessidade de 
se atualizar o referido Regimento (cousa já sediça), o sr. 
Governador quer demonstrar que dito projeto se ressente da 
falta de unidade de critério n~ fixação de remuneração de 
diversos átos, e, concomitantemente, majorou demasiadamen
te certos emolumentos, produzindo um injustificado encare
cimento da justiça, com evidente prejuízo para a coletividade 
em geral. Ao mesmo tempo, para salvaguardar aparências, 
declara que o Govêrno nomeará uma comissão para estudar 
o assunto (!), a fim de resolvê-lo tendo em vista os interêsses 
em Jogo. Com a devida vênia, entendemos que esse véto é 
u mais injusto que se possa imaginar. Ao contrário. Desde 
1945, há 11 anos portanto, que a classe dos serventuários de 
justiça não recebe nenhum amp.aro governamental. Ao con
trário. Compulsando tôda a legislação que se refere às ser
ventias de justiça, verifica-se que a lei 819, de 30-10-1951, 
que dispõe sôbre a forma de provimento dos ofícios de jus
tiça, hoje não passa de uma colcha de retalhos, tantos e ta
manhos foram os córtes e abusos ali introduzidos, pela de
magogia, personalismo e favoritismo. Favores sem conta 
para bacharéis, solicitadores, portadores de diplomas, etc., 
ao passo que antigos serventuários, encanecidos a serviço da 
justiça, continuam por esse interior a fóra, sem qualquer 
remota possibilidade de melhoria. As leis que regulam a 
aposentadoria estão mal elaboradas, sem nenhum critério e 
(:heias de falhas e imperfeições. Para conseguir-se uma apo-

1l0LETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
"DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 13 



sentadoria é preciso que o interessado se muna de uma pa
ciência de J ó. E quando vem o benefício, o interessado de 
há muito já passou para a eternidade, como aconteceu com 
um escrevente do cartório de que sou serventuário. Não 
tem fundamento o argumento de que o Regimento, constante 
do Projeto 877, vem encarecer sobremodo a distribuição, pois 
ainda agora o sr. Governador acaba de sancionar a Lei do 
Sêlo, verdadeiramente leonina, tanto que, em certas rubricas, 
majora de 300, 400 e até 1.000 por cento diver~.as taxas. Para 
beneficiar o Estado, o sr. Governador não se recordou desse 
argumento. Aliás, por esse chavão de encarecimento do ser· 
viço da justiça não tem cabimento o véto, pois que, há um 
ano atráz, o mesmo sr. Governador, quando promulgou a lei 
que oficializou os cartórios do cível da Capital, aumentou 
extraordinàriamente as custas dos Juízes da 1.a instância. 
Esse aumento, que abrange o Estado todo, é de pasmar. 
Basta apenas atentar-se para estas rubricas: Nas arrema·· 
tações ou adJudicações, cujo máximo antes era de Cr$ 300,00, 
passou a ser de Cr$ 5.000,00. Na partilha processada judi
cialmente, o que ocorre frequentemente dado que em sua 
maioria nos inventários existem herdeiros menores e inca
pazes, cuj o máximo era também de Cr$ 300,00, passou a ser 
de Cr$. 5.000,00. A rubrica nos livros em geral, o que é 
fabuloso, que era de Cr$ 0,20, por fôlha, passou a ser Cr$ 
1,00 por fôlha. E assim por diante. Ora, é evidente que 
se o Estado, para a satisfação de seus encargos, tem neces
sidade de aumentar, de modo calamitoso, as verbas referentes 
à distribuição da justiça, não pode argumentar por esse pris
ma, nem tem autoridade para fazê-lo, em relação aos serven
tuários de justiça. Além do mais, e isto então é inconcebí
vel, ainda quer o Govêrno exigir, conforme projeto em anda
mento pela Assembléia, aluguel dos próprios estaduais onde 
estiverem instaladas serventias, esquecido de que tais serven
tias lhe prestam, gratuitamente, em desacôrdo com preceito 
constitucional, imensos serviços, tais como os de assistência 
Judiciária, criminais, menores, cobrança de dívida ativa e 
outros. Quer dizer que, além de não procurar solucionar 
essa momentosa questão que se arrasta há tantos anos, ainda 
deseja sacrificar mais os serventuárips de justiça, que cons
tituem a. peça fundamental do setor judicial, cobrando-lhes 
aluguel pelas dependências onde executam, além de outros. 
aquela imensa massa de serviço gratuito. 
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Não temos esperança alguma de que, neste Govêrno, a 
situação dos serventuários de justiça melhore, a não ser fa
zendo o mesmo que os escreventes da Capital quizeram fazer 
há pouco tempo, e com cuja atitude o Executivo não teve 
outra alternativa senão a oficialização, embora parcial. 

Que os colegas atentem para isso e se unam, urgente
mente, sob pena de verem cair por terra tôdas as suas mais 
sagradas e legítimas aspirações. 
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JUIZ DE CASAMENTOS 
LUIZ CARLOS DA SILVA 

Guará 

É a autoridade acima, a competente para celebrar os 
casamentos regulados pelo Código Civil Brasileiro. Na sua 
falta ou impedimento, é substituida pelo suplente, ambos no
meados na forma que dispõe o Decreto Estadual n.o 5.338, 
de 1932, art. 2.°, dispondo o artigo 13, do citado Decreto, que 
o "juiz de paz será sustituido pelo respectivo suplente, nas 
suas faltas e impedimentos, e, na falta deste, ou se também 
estiver impedido, por um suplente interino ou ad-hoc, nomea
do pelo Juíz de direito da comarca." No distrito onde o 
autor dêste trabalho exerce as funções de oficial do registro 
civil, estão, no momento, preenchidos os cargos de juíz e 
suplente. Entretanto, pela razão de haver o juíz titular as
sumido as funções de vereador no município, ficou afastado 
temporàriamente, por não poder acumular ambas as funções, 
estando o suplente agora substituindo-o. Dêsse modo, caso 
se verificar o impedimento ou falta do juíz (suplente) em 
exercício, necessária se fará a nomeação do suplente ad-hoc 
ou interino, pelo MM. Dr. Juíz de Direito da comarca. Isso 
acarreta a procura da pessoa que aceite as funções, que pre
cisará ir à séde da comarca, a fim de que assine o compro
misso perante a autoridade nomeante. Embora se resolva 
esse problema sempre satisfatoriamente, pois se encontra a 
qualquer hora boa vontade da pessoa procurada, entendemos 
que conviria evitar-se, quando possível, tal medida, razão por
que o fito dêste trabalho é sug'erir aos poderes competentes. 
modificar-se o Decreto n.O 5.338, aumentando o número de 
suplentes, sem precisar de revogar, porém, o art. 13 do citad<J 
Decreto, pois poderá acontecer de faltarem ou estarem impe
didos os suplentes em exercício ou seus eventuais substitutos. 
Aí fica a sugestão, que esperamos servirá para o estudo sôbre 
() assunto. 
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Leis e Decretos 

LEI N. 3.769, DE 24 DE JANEIRO DE 1957 

Dá nova redação ao artigo 53 da Lei n. 819, 
de 31 de outubro de 1950. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAGLO: 

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

Artigo 1.0 - O artigo 53 da Lei n. 819, de 31 de outu
bro de 1950, passa a ter a seguinte deração: 

"Artigo '53 - Os serventuários, escreventes e 
demais auxiliares de Justiça, lotados em cartórios 
pertencentes a comarcas cujas entrâncias foram 
rebaixadas, terão assegurados, para os efeitos des
ta lei e de aposentadoria, tôdas as vantagens e di
reitos correspondentes à classificação anterior da 
referida comarca". 

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, 24 de ja
neiro de 1957. 

JÂNIO QUADORS 
Lincoln Feliciano da Silva 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 24 de janeiro de 1957. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral 
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LEI N. 3836, DE 11 DE ABRIL DE 1957 

Altera o artigo 30 da Lei n. 819 de 31-10-50 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo de
creta e eu, Ruy de Almeida Barbosa, na qualidade de seu 
Presidente, promulgo nos têrmos do artigo 25, parágrafo úni
co da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - O art. 30 da Lei n. 819, de 31 de outubro 
ele 19,50, passa a ter a seguinte redação: 

"Artigo 30 - Fica equiparado a serventuário e com di
reito a inscrição em concurso de promoção, respeitada a 
natureza do ofício o escrevente que, na data da abertura do 
concurso, contar: 

I - mais de cinco (5) anos de efetivo exercício no 
cargo, para os ofícios de primeira e segunda classes; 

11 - mais de dez (lO) anos de efetivo exercício no 
cargo, para os ofícios de terceira e quarta classes. 

Parágrafo único - Aos escreventes será concedida, tam
bém, equiparação para o fim de inscrever-se em concurso 
para provimento de ofício de classe igualou imediatamente 
inferior". 

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

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 11 
de abril de 1957. 

(a) Ruy de Almeida Barbosa, Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 11 de abril de 1957. 

(a) Jean Pa.ssos, Diretor Geral Substituto 
D. O. 12-4-57. 

DECRETO N. 27.327, DE 23 DE JANEIRO DE 1957 
Dispõe sób1'e a assistência aos necessitados no 

interior do Estado, a ser prestada pelo Promotor de 
Justiça. 

JÂNIO QUADROS, GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, tendo em vista o disposto no artigo 5.0, § 1.0. 
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da Lei Federal n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950 e consi
derando ainda o dever e a obrigação que tem o Estado de 
proporcionar assistência jurídica a todos os necessitados cada 
vez mais rápida e eficiênte, 

Decreta: 

Artigo 1.0 - Nas comarcas do Interior do Estado, onde 
não houver Subprocuradoria do Departamento Jurídico do 
Estado, terão os necessitados a assistência jurídica gratuita 
prestada pelo Promotor de Justiça, ressalvados os casos de 
impedimento legal. 

Artigo 2.° - A assistência jurídica a que se refere o 
artigo anterior deverá efetivar-se através de tentativas de 
conciliação, estudos, pareceres e instruções, bem como pro
vidências para que obtenham os necessitados assistência ju
diciária, na forma da legislação processual. 

Artigo 3.° - O Promotor de Justiça dará aos assistidos 
informações sôbre o andamento dos p.rocessos, para provi
dências capazes de evitar eventuais retardamentos. 

Artigo 4.° - Para o fiel cumprimento dêste decreto o 
Procurador Geral da Justiça baixará, dentro de 30 (trinta) 
dias os atos que julgar necessários. 

Artigo 5.°_ ltste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Artigo 6.° - Fica revogado o decreto n. 27.112, de 26 
de dezembro de 1956 e outras disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 2 de 
janeiro de 1957. 

Lincoln Feliciano da Silva 
JANIO QUADORS 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 23 de janeiro de 1957. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral. 
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LEI FEDERAL 

LEI N.o 3.123 - DE 16 DE ABRIL DE 1957 

Modifica disposições da Lei n.o 1.580, de 20 
de março de 1952. 

o Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san

ciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0 O art. 1.0 da Lei n.o 1.580, de 20 de março 

de 1952, passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 1.0 As provisões para advocacia e as cartas de 

solicitador, de que tratam os arts. 3.° 4.° e 5.° da Lei n.O 794, 
de 29 de agôsto de 1949, serão concedidas por 5 (cinco) anos 
€ renováveis, segundo as necessidades dos respectivos conse
lhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. As pro
visões abrangerão 3 (três) comarcas, no máximo, e as cartas 
apenas 1 (uma) comarca. 

§ 1.0 As provisões concedidas ou renovadas no último 
triênio vigorarão por 5 (cinco) anos, a partir da respectiva 
data, ficando assegurado aos respectivos titulares o direito 
à renovação da provisão, independentemente das necessidades 
do serviço forense local. 

§ 2.° Requerida a renovação em tempo hábil ficará, 
automàticamente, prorrogado o prazo da provisão até a de
cisão do Conselho da Ordem dos Advogados". 

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

Rio de Janeiro, em 16 de abril de 1957; 136.° da Inde
pendência e 69.° da República. 
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JUSCELINO KUBITSCHEK. 
Nereu Ramos 

D. União de 17-4-57. 
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Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N. 8-57 

o Desembargador Oswaldo Pinto do Amaral, 
Conegedo1' Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, 

Atendendo a que os processos de habilitação de escre
ventes de cartório, nos termos do art. 9.° do Decr. 5.129, de 
23 de junho de 1931, estão sujeitos a exame e correição do 
Corregedor Geral da Justiça; 

Atendendo a que, por esse motivo, no interêsse dos ser
viços judiciários, no do próprio cartório" bem assim do es
crevente, a Corregedoria traçou normas que vêm sendo exe
cutadas com uniformidade e resultados satisfatórios, no pro
c.essamento da habilitação e nomeação dos candidatos a cargos 
de escreventes; 

Atendendo a que a fixação dos vencimentos dos escre
ventes é da competência da Secretaria da Justiça, (art. 15 
do citado decr. 5.129), cabendo à Corregedoria exigir a prova 
dessa fixação, para ficar constando dos registros e dos assen
tamentos de cada interessado: 

Determina: além dos documentos exigidos por lei, nos 
processos de habilitação de escreventes para os cartórios não 
oficializados, deverá constar a proposta de fixação dos ven
cimentos endereçada ao sr. Secretário da Justiça. O origi. 
nal do pedido, acompanhado de uma cópia da portaria de 
nomeação e com os requisitos exigidos nos §§ 1.0, 2.°, 3.° e 
4.° do art. 15 do decreto já mencionado, deverá subir com 
o processo de habilitação, para ser encaminhado à Secretaria 
da Justiça, por intermédio da Corregedoria Geral, tão logo 
se conclua o processo, pela homologação da nomeação. 
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Fixados os vencimentos do escrevente, juntar-se-á aos 
autos a prova da fixação. 

P. e Comunique-se. 
São Paulo, 1.0 de março de 1957. 

Oswaldo Pinto do Amaral 
Corregedoria Geral da Justiça. 

D. J. de 3-3-57. 

PORTARIA N. 14-57 

o desembargador Oswaldo Pinto do Amaral, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando das suas 
atribuições e, 

Considerando que, nas Comarcas do interio do Estado, 
não vem sendo cumprido o disposto no parágrafo único do 
art. 116 do Decreto Estadual n. 10.424, de 11 de agôsto de 
lS39; 

considerando o que representou a Junta Comercial de 
São Paulo, no sentido de se exigir cumprimento do art. 116 
do Decreto Estadual n. 10.424 de 11 de agôsto de 1939; 

Recomenda aos Srs. Juízes de Direito e Oficiais do Re
gistro de Hipotecas, das Comarcas do interior do Estado, 
que enviem mensalmente à Junta Comercial do Estado de 
São Paulo, uma relação nominal e quantitativa dos livros 
comerciais rubricados e das firmas registradas, mencionando 
endereço, capital e gênero de negócio. 

P. Cumpra-se. 
São Paulo, 18 de março de 1957. 

(a) Oswaldo Pinto do Amaral 
Corregedor Geral da Justiça. 

D. J. de 20-3-57. 

PROVIMENTO N. 1-57 

O Desembargador Oswaldo Pinto do Amaral, Correge
dor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições e 
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Considerando, nos têrmos da legislação de seguros vi
gentes, a necessidade de resguardar os interesses dos segu
rados, evitando atos que importem em alienação ou oneração 
de bens e imóveis pertencentes a sociedades que operem em 
seguros, 

Determina: Os srs. tabeliães do Estado não deverão la
vrar escrituras, que importem em alienação ou oneração de 
bens, pertencentes a sociedades que operem em seguros, sem 
fazer constar o seguinte: 

a) certidão passada pelo Departamento Nacional de 
Seguros Privados e Capitalização de que os bens, objeto do 
ato, não estão inscritos no aludido Departamento como ga
rantia de reserva técnica da sociedade; 

b) ou autorização expressa do mesmo Departamento 
permitindo sejam os bens aludidos alienados ou onerados. 

Cumpra-se. 
São Paulo, 4 de janeiro de 1957. 

Oswaldo Pinto do Amaral. 
Corregedor Geral da Justiça. 

Publicado novamente por ter saido com incorreções. 

10-1-57. 

Proc. 13.483 - Campinas - Jair Cruz Fernandes (Ex
Auxiliar do Cartório do 4.° Ofício): Nego provimento ao 
recurso do Sr. Serventuário do 4.° Ofício de Notas de Cam
pinas. Embora tendo sido pedida sem vencimentos, pelo 
auxiliar de cartório, a licença para prestação de serviço mi
litar, o certo é que, por motivo de tal serviço, tem o mesmo 
auxiliar direito a perceber dois terços de seus vencimentos, 
enquanto permanecer incorporado, nos têrmos do artigo 147 
do Decreto-Lei n. 9.500, de 23 de Julho de 1946. Assim não 
pode o serventuário alegar como o faz, que não tem de onde 
descontar a contribuição. Aliás as contribuições poderão ser 
cobradas atual ou futuramente, como se acentua no final do 
parecer de fls. 8, uma vez que a licença para prestação de 
serviço militar não póde ser interrompida. Vê-se que o pe
dido de licença foi inadvertidamente, feito sem vencimentos. 
Poderá, entretanto, o interessado regularizar a sua situação, 
pedindo que a licença seja posta nos têrmos da lei, desde que 
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cientificado do presente despacho, o que determino seja feito. 
São Paulo, 22-8-1956 - (a) Pinto do Amaral. 

Proc. 13.696 - Capital - Alberto Baptista de Aguiar 
Queiroz. Expeça-se a certidão observando-se as formalida
des legais. São Paulo, 22-8-1956 - (a) Pinto do Amaral. 

D. J . 20-3-57. 

Proc. 10.489 - Araçatuba - Dario Ferreira Guarita: -
Deixo de atender o pedido de afastamento do serventuário 
Dario Ferreira Guarita, para exercer o mandato de Verea
dor à Câmara Municipal de Araçatuba, tendo em vista que 
o E. Tribunal de Justiça, em sessão plena de 26 de dezembro 
p. findo, deu pela constitucionalidade do parágrafo único do 
artigo 1.0, da Lei Estadual n. 1.845 de 27 de outubro de 
1952 e, nessa conformidade, o afastamento do servidor dar
se-á tão s6mente nos dias de sessão na Câmara. - Comuni
que-se e arquive-se. - São Paulo, 24-4-1957. - (a) Pinto 
do Amaral. 

D. J. 26-4-57. 

PORTARIA N.o 5-57 

(Reconhecimento de firmas) 

Considerando que, - consoante reiteradas recomenda
ções da Corregedoria Geral da Justiça do Estado, é essencial 
que, nos reconhecimentos de firmas, sej!am consignados, ex
pressa e claramente, os nomes das pessoas cujas assinaturas 
estão reconhecidas (Provimento I, de 3-3-49, in "Diário de 
Justiça", S. P., de 4-3-49. 
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Conselho Superior da Magistratura 

ACóRDÃO 
(FI. 23) 

PROCESSO N. 78.613 (G-5821) - S. PAULO 

Correição Parcial - Rqte. Dr. 3.° Curador de Casamen
tos - Reqdo. MM. Juiz de Direito em exercício na 5.a Vara 
da Família e Sucessões. - ACóRDÃO - Julgaram impro
cedente o p.edido de correição parcial. - "Vistos, relatados 
e discutidos êstes autos de correição parcial n. 78.613, da co
marca de S. Paulo, em que é requerente o dr. 3.° Curador 
de Casamentos, sendo requerido o dr. Juiz de Direito em 
exercício na 5.a Vara da Família e Sucessões da Capital: -
ACORDAM, em sessão do Conselho Superior da Magistra
tura, por votação unânime, julgar improcedente o pedido, por 
estar a decisão do magistrado de acôrdo com o direito. Bem 
acentua o seu prolator que de nenhum modo se pode res
tringir o direito natural que, à falta de impedimento expresso, 
têm o homem e a mulher de se unirem pelo matrimônio. Se 
o requerente varão ainda não tem legalizada a sua situação 
definitiva no país, fôrça é convir que, de acôrdo com a lei, 
tal anomalia só suJeita o mencionado requerente aos efeitos 
da multa e prisão. Nem o recurso ao Juiz Corregedor foi 
interposto fora do prazo legal, como demonstrou o magistra
do. Custas na forma da lei. S. Paulo, 30 de Outubro de 
19'56. - (aa» - Amorim Lima, presidente. J. M. Gonzaga, 
vice-presidente, e Pinto do Amaral, corregedor geral da 
Justiça e relator. 

NADA MAIS se continha em dito ACóRDÃO para aqui 
bem e fielmente transcrito do que dá fé. - São Paulo, vinte 
e três (23) de Abril de mil novecentos e cincoenta e sete 
(1957). EU, Mario Augusto Fernandes Panfidos, Chefe da 
Secção de Expediente do Gabinete da Presidência e do Con
selho Superior da Magistratura, datilografei e conferi a 
presente certidão. - EU, Alberto Cunhá Sub-Secretário do 
Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo, pelo Secretário, 
subscrevi. 
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SECRETARIA DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS 
DO INTERIOR 

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO CARTóRIO 

Relativo ao exercício de 195 ... , organizado de acôrdo 
com o disposto no § 1.0, art. 2.° do Decreto n.o 12.364, de 
3 de Dezembro de 1941. 

Renda bruta 

DESPESAS 

Vencimentos de empregados '" Cr$ 
Aluguel do prédio ............ Cr$ 
Livros e Impressos ........... Cr$ 

Utensilios de escritório (não incluin
do as despesas com a aquisição 
de móveis e máquinas de escre-
ver) .................... Cr$ 

Total ...... Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Renda liquida .... : ......... Cr$ 

O SERVENTUÁRIO. 

Nota: - O Balancete deve indicar EXCLUSIVAMENTE as 
despesas acima referidas. 
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LEI 3.672, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1956. 
(TABELA ORGANIZADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA) 

Discriminação 

8 - Busca: 
em arquivos ou livros de reparti
ções publicas estaduais, de autar
quias e de estabelecimentos de em
presa do Estado: 

I quando houver indicação do ano e 
se passar a certidão: 
a) até 5 anos por ano ......•... 
b) pelo que exceder de 5 anos até 
10 anos -- por ano ........•... 
c) pelo que exceder de 10 anos 
até 20 anoS -- por nno ........ . 
d) pelo que ultrapassar de 20 anos 

-- mais, por ano ........... . 
11 quando não houver indicação do 

ano e se passar a certidão: 
a) até 5 anos -- por ano ..... . 
b) pelo que exceder de 5 anOS até 
10 anos -- pvl' ano ........... . 
c) pelo que I:lxceder de 10 anÍ)l\ 
até 20 anOS -- por ano ....... . 
d) pelo que ultrapassat· de 20 anos 
-- mais, por ano .•....•....... 

11 -- Cettidio: 
I extraída de livros, pri>cessos e do

cumentos existentes nos tabeliona
tos e cartórios de registros públi
cos em geral --por fôlha. 
FOLHAS -- que se seguirem à 
tJrimeira de requerimento ou peti. 
ção dirigido às autoridades admi
nistrativas ou judiciais, inclusive 
as autarquias, estabelecimentos e 
empresas de propriedade do Es
tadO. 
-- por folhas 
a) até 33 x 22 clnS. . ......•.•• 

Art. 1.° Art. 8.0 
Lei n. Lei n. 

lmpôsto 2 .. 1.12-53 882.?-55 Total 
(10%) (3,75%) 

10,00 1,00 0,40 11,40 

8,00 0,80 0,30 9,10 

6,00 0,60 0,20 6,80 

4,00 0,40 0,10 4,50 

12,00 1,20 0,40 13,60 

10,00 1,00 0,40 11,40 

S,OO 0,80 0,30 9,10 

5,00 0,50 0,20 5,70 

5,00 0,50 0,20 5,70 

4,00 0,40 0,10 4,50 
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Discriminação 

29 - Portaria: 
I de licença a servidores públicos 

não estipendiados pelos cofres do 
Estado, salvo a relativa a trata
mento de saúde ou de pessoa de 
sua família e à licença prêmio: 
a) até 2 meses ............... . 
b) até 4 meses ............... . 
c) até 6 meses ............... . 
d) até 12 meses .. . ........... . 
e) Por mais de 12 meses ....... . 

11 de licença a intérpretes e leiloei-
ros . •. . .. .. . ...... . ........... 

111 de licença para venda de estam-
pilhas •.... . ........ . .•.... . .. 

30 - Traslado: 
extraído de livros, processos e do
cumentos existentes nos tabelio
natos e cartórios de registros pú-

Art. 1.° Art. 9.° 
Lei n. Lei n. 

lmpôsto f2.412-b3 33:2rl-55 Total 
(10%) (3,75%) 

50,00 5,00 1,90 56,90 
100,00 10,00 3,70 113,70 
150,00 15,00 5,60 170,60 
200,00 20,00 7,50 227,50 
250,00 25,00 9,40 284,40 

150,00 15,00 5,60 170,60 

200,00 20,00 7,50 227,50 

blicos em geral - por fôlha 5,00 

RUBRICA DE LIVROS 
De cartório, cujo serventuários 
não .sejam estipendiados pelos co
fres do Estado 
- por folha: 
a) medindo até 35 x 25 cms. . ..• 
b) ultrapassando dessa medida . 

14 - NOMEAÇÃO DE SERVEN
TUÁRIOS DA JUSTIÇA NÃO 
ESTIPENDlADOS PELO ES
TADO: 

1,00 0,10 
2,00 0,20 

a) vitalícias ou efetivas ..... . . 140/0 
b) interinas ou provisória ..... 40/0 

0,03 
0,10 

1,10 
2,30 

NOTA: 1.a ) A incidência do impôsto alcança os aumentos de lota
ção de cartórios resultantes de revisões trienais fe itas na forma pre
vista pelo Decreto n.o 10.719, de 27 de novembro de 1939, alterado pelo 
Decreto n.o 12.364, de 3 de dezembro de 1941, até o limite de . ...... . 
CrS 360.000,00 (trezentos e sessenta mil cruzeiros) e, bem assim, a 
diferença para mais nas lotações de cartórios em casos de permuta, 
remoção, ou transferência de servidor de um para outro cartório de 
lotação mais elevada. 

2.a) O imposto será calculado sôbre a lotação regularmente ar
bitrada. 

Nas nomeações interinas ou provisórias, inferiores a um (1) ano, 
o impôsto será proporcional ao tempo. 
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ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DIRETORIA 

ANTONIO AUGUSTO FIRMO DA SILVA - Presidente 
OSCAR DE BARROS PEREIRA ............•..• - Tesoureiro 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA ............ - Secretário 
OCTAVIO UCHõA DA VEIGA 
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA DE BARROS 
BRENO DE TOLEDO LEITE 
OCTAVIO GODOY VAZ DE OLIVEIRA 
SEBASTIÃO lHEDEIROS 
ALCIDES DE MELO VALE 

CONSELHO FISCAL 

HILDEBERTO VIEIRA DE MELLO 
FRANCISCO VERGUEIRO PORTO 
BRASILIO MACHADO NETO 
GUILHE·m .'1E DE ABREU CASTELO 
ABNER RIBEIRO BORGES 

BRANCO 

SUPLENTES 

- Presidente 

CASSIO DIAS DE TOLEDO .................... - Santos 
ALVARO PINTO DA SILVA NOVAIS FILHO .. - Santos 
ELVINO SILVA .................................. - Campinas 
AFFONSO BOTELHO DE ABREU SAMPAIO ... - Capital 
ABEL DE REZENDE VILARES ................ - São José do Rio Pl'eto 
VIRGILIO BAPTISTA CEPELLOS .............. - Dracena 
CASE:MIRO PINTO NETO ................... . ... - Capital 
ANTONIO FLAQUER ........................... - São Caetano do Sul 
CID BIERREl\1BACH DE CASTRO PRADO ..... - Capital 
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