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Colaboração 

O MICROFILME E O R.EGISTRO DE 
DOCUMENTOS ESTRANGEIROS 

JOSÉ AUGUSTO MEDEIROS 
Oficial interino do 4.0 Registro de Títulos e Documentos. 

A adoção do sistema de microfilmagem sistemática dos 
documentos apresentados a registro, no cartório do 4.° RE
GISTRO DE TíTULOS E DOCUMENTOS da comarca da 
capital, veio solucionar, de maneira notável, o problema de 
registro de documentos estrangeiros e sua tradução. 

Estipula o art. 136 do Decreto Federal 4.857, de 9 de 
novembro de 1939: "Estão sujeitos à transcrição, no re
gistro de títulos e documentos, .para valerem contra terceiros, 
todos os documentos de procedência estrangeira, acompanha
dos das respectivas traduções, quando têm que produzir ·efei
tos em repartição da União, dos Estados e dos Municípios, ou 
em qualquer instância, juízo ou tribunal". O texto em ques
tão é de dareza absoluta: o que deve ser registrado é o 
documento estrangeiro principalmente, e a sua tradução, pois 
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esta, obrigatàriamente, deverá ser feita por tradutor público 
jUl'amentado, portador também da fé pública, nada recomen-
dando um registro, que não aumentaria em nada a fé que 
a tradução já possui. O registro do original e da tradução, 
o duplo registro, êste sim é compreensível, útil e tem sua 
verdadeira razão de ser. Traduzir é interpretar e podem 
ocorrer e, efetivamente, ocorrem enganos nessa interpretação. 
O tradutor pode não penetrar no espírito daquilo que o autor 
quis transmitir. Palavras existem que permitem diversas 
traduções, tôdas elas cabíveis, mas de sentido diferente. O t 
que o nosso legislador pretendeu, ao exigir o registro dos 
documentos estrangeiros, acompanhados da respectiva tradu-
ção, no registro de títulos e documentos, foi possibilitar às 
partes e a terceiros, em qualquer época, particulannente, a 
aferição da fidelidade da tradução. 

Na prática porém, o que se tem observado é a impossibili
dade, na maioria dos casos, do cumprimento dêste disposi
tivo pela incapacidade do escrevente em transcrever documen
tos em língua estrangeira, a qual êle ignora e nem tem obri
gação legal de conhecer, mormente aquêles documentos em 
que os caracteres são diferentes dos por nós usados. O uso 
do microfilme 'Suprirá, entretanto, neste caso de documentos 
estrangeiros, a impossibilidade de registro do original, per
mitindo que uma disposição tão salutar da nossa legislação 
sôbre registros públicos seja plenamente observada, coisa que 
até agora foi pràticamente impossível. 

Deve-se assinalar ainda que do registro de títulos e do
cumentos derivam três efeitos principais: a autenticidade da 
data, a publicidade ou validade contra terceiros e a perpe-
tuidade e conservação. No que se refere à transcrição de ~ 

documentos estrangeiros, iodos os três efeitos são de grande • 
importância. A autenticidade de dat.a importa principalmente 
quando se trate de saber da vigência do documento registrado 
no que diz respeito a terceiros. A publicidade é um dos fatô-
res mais importantes no registro de documentos estrangeiros. 
Via de regra quase todos os documentos levados a registro des
tinam-se a produzir efeito perante terceiros, os quais devem, 
por direito, ter a possibilidade de aferir a tradução feita. Pos-
sível é não haver concordância entre a tradução feita pelo 
tradutor público e a interpretação dada pelas partes ou por 
qualquer terceiro. Neste caso é sempre possível, a qualquer 
interessado pedir, em juizo, a retificação que couber, munido 
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de uma certidão ou foto, fornecida pelo cartório de registro, 
do inteiro teor do original e da tradução. No sistema vigente 
nos cartórios de registro de títulos e documentos tradicionais 
isto é impossível, pois por impossibilidades técnicas a lei é 
obedecida apenas em parte, transcrevendo-se a tradução e 
fazendo-se referência apenas ao original estrangeiro. Por 
outro lado, o original, que não foi transcrito integralmente, 
permanecerá nas mãos do apresentante, impossibilitando aos 
demais interessados examiná-lo e confrontá-lo com a tradl!lção 
feita. Se considerarmos, ainda, a natureza dos documentos 
estrangeiros que geralmente são levados a registros, tais como, 
mandatos, contratos, revogação de procurações, certidões de 
nascimento, casamento, etc., veremos que a transcrição dos 
originais ou seu arquivamento em cartório sob a forma de 
fotografia (melhor ainda microfotografia) é absolutamente 
necessária para sua perfeita validade contra terceiros. 

Igualmente, menor não é a importância da transcrição de 
tais documentos, no que se refere à sua perpetuidade e con
servação. Considerando-se a regra de direito internacional 
privado de que "locus regit actum", importará aos interes
sados saber se a forma extrínseca dos documentos estrangei
ros, públicos ou privados, obedeceu a essa regra ou pelo menos 
se o aspecto formal dêles é legal e aceito no Brasil. Isto só 
é possível com a transcrição do original ou seu arquivamento 
e da respectiva tradução sob a forma fotográfica, donde mais 
uma grande vantagem do sistema da microfilmagem. 

Temos o prazer de comunicar a todos os nossos colegas 
que o livro elaborado pela dona Dulce Bittencourt, funcionária 
da Secretaria da Justiça, já se acha a venda, p~lo preço de 
Cr$650,OO. 

Trata-se de um trabalho muito bem feito, contendo leis 
de interêsse da Magi8tratura, do Ministério Público e dos Ser
vidores da Justiça do Est. de São Paulo, bem como acórdãos 
do Tribunal de Justiça de S. Paulo e do Supremo Tribunal, 
provimentos da Corregedoria da Justiça etc. 

Os interessados poderão se dirigir à referida senhora ou 
para esta Associação, enviando a importanda acima e mais 
Cr~50,OO para as despesas do correio. 

Esse livro é indispensa vel na biblioteca do serventuário. 
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Leis e Decretos 

LE,I FEDERAL 

LEI N.o 3.696 - DE 18 DE DEZEMBRO DE 1959. 

Dispõe sôbre naturalização de estrangeira ca
sada com brasilei1'o que exerça, função permanente 
no exterior. 

O Presidente da República: 

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

Art. 1.0 E' aplicado o disposto no art. 11 da Lei n.o 818, 
de 18 de setembro de 1949, à naturalização de estrangeira ca
sada há mais de cinco anos com brasileiro que estiver exer
cendo função pública permanente fora do país. 

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

Rio de Janeiro, em 18 de dezembro de 1959; 138.° da 
Independencia e 71.° da República. 

4-

JUSCELINO KUBITSCHEK 

Armando Ribeiro Falcão 
Horacio Lafer 

D. U. de 22/12/59. 
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LEI DO QUADRO TERRITORIAL, ADMINIS
THATIVA E JUDICIÁRIO DO EST. S. PAULO 

LEI N. 5.285, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1960 

Dispõe sôbre o Quadro Te1'ritorial, Administra
tivo e Judiciário do Estado, para o quinquênio 
19k9-1963 e dá. outms 1J1'ovidências. 
~ 

Artigo 1.0 - O Quadro Territorial, Administrativo e 
Judiciário do Estado, para o quinquênio 1959-1963, é o esta
belecido nesta lei. 

Artigo 2.° - Os atos que disserem respeito à interpreta
ção das linhas divisórias intermunicipais e interdistritais, que 
se tornarem necessários à sua perfeit.a caracterização, aten
dendo às conveniências de ordem geográfica ou cartográfica, 
poderão ser executados a qualquer tempo. 

Artigo 3.° - O Quadro Territorial, Administrativo e 
Judiciário do Estado compreende 195 comarcas, 505 muni
cípios e 841 distritos, conforme os anexos ns. 1 e 2, que ficam 
fazendo parte integrante desta lei. 

§ 1.0 - No anexo n. 1 é feita a relação sistemática e 
ordenada de tôdas as circunstâncias administrativas e judiciá
rias da divisão territorial, com indicação da categoria das 
respectivas sedes, que têm a mesma denomina'ção da própria 
circunscrição. 

§ 2.° - O anexo n. 2 descreve sistemàticamente as divi
sas intermunicipais e as divisas interdistritais e, bem assim, 
consigna o ano da criação de cada município. 

§ 3.° - Além dos anexos referidos, fica também fazendo 
parte integrante desta lei o anexo n. 3, que contem a des
crição sistemática das divisas intersubdistritais. 

Artigo 4.° - Os distritos em qualquer tempo, podem ser 
em lei especial, subdivididos em subdistritos para atender às 
necessidades do serviço público. 
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§ 1.0 - Os subdistritos não poderão ter sede distinta 
da sede distrital e suas divisas serão fixadas por linhas que 
por êles distribuam todo o território do distrito, formando 
área continua. 

§ 2.° - Os subdistritos de um distrito serão numerados 
seguidamente e desig-nados pela respectiva numeração ordinal. 

Artigo 5.° - Para que possa ser instalado o distrito, é 
necessária a delimitação do quadro urbano da sede nos têrmos 
do artigo 116 e seus parágrafos, da Lei n. 1, de 18 de 
setembro de 1947, observada a renumeração determinada pelo 
artigo 2.° da Lei n. 2.081, de 27 de dezembro de 1952. 

Artigo 6.° - Os Oficiais do Registro Civil das Pessoas 
Naturais e Anexos do dil'ltritos cujos territórios tiverem sofri
do desmembramento ou que perderam o anexo de tabelionato 
por força da presente lei ou da Lei n. 2.456 de 30 de de
zembro de 1953, terão direito de preferência no provimento 
das serventias de igual natureza ou de tabelionatos de notas 
e anexos atualmente vagos, que se criarem ou se vagarem na 
vigência da presente lei, desde que da mesma classe respei
tando o direito de opção a que se refere o artigo 22. 

§ 1.0 - O direito de preferência a que se refere êste 
artigo só poderá ser exercido uma vez, dêle excluidos os que 
j á tiverem sido promovidos ou removidos a titulo de compen
sação por anteriores desmembramentos, a menos que haja 
ocorrido novo desmembramento por fôrça desta lei. 

§ 2.° - Ocorrido a vaga, a Secretaria da Justiça e Negó
cios do Interior abrü"á pelo prazo de 30 dias, a inscrição 
para os candidatos a remoção com fundamento neste artigo; 
para os distritos ou subdist1"itos c't"iados por esta lei o prazo 
se conta1"á do início dlL 8'tUL vigência. 

§ 3.° - Terminado o prazo a que se refere o parágrafo 
anterior a Secretaria da Justiça e Negócios do Interior fará, 
dentro do prazo de 20 dias, a classificação dos candidatos 
inscritos, em ordem decrescente, tendo em vista a seguinte 
atribuição de pontos: a) 1 (um) ponto correspondente a cada 
5 quilômetros quadrados, ou fração excedente da metade de 
território desmembrado, comprovado por atestado ou certidão 
do Instituto Geográfico e Geológico da Secretaria da Agricul
tura; b) 1 (um) ponto, correspondente a cada ano ou fração 
excedente da metade, decorrido da data do desmembramento 
sofrido. 
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§ 4.0 _ A classific~ção a que se refere o parágrafo ante-, 
rior será publicada no " Diário Oficial" e dela caberá recla
mação ao Secretário de Estado, dentro do prazo de 10 dias 
contados da publicação. 

§ 5.° - Não havendo reclamação, ou decididas- as apre
sentadas, será nomeado o candidato classificado em primeiro 
lugar na lista respectiva; em caso de empate na classificação, 
será nomeado o mais antigo na serventia. 

§ 6.° - Se a comarca a que pertencer o cartório que 
sofreu desmembramento tiver sido elevada de entrância, pre
valecerá, para os efeitos dêste artigo, a entrância vigente ao 
tempo de desmembramento. 

§ 7.° - A documentação oferecida com um requerimento 
de inscrição, será válida para quaisquer outros do mesmo 
candidato, desde que êste a ela se recorre nos seus demais 
requerimentos. 

§ 8.° - Os cartórios a que não concorreram candidatos 
nos têrmos dêste artigo, serão providos de acôrdo com a Lei 
n. 819, de 31 de outubro de 1950. 

Artigo 7.° - As primeiras eleições para Prefeito, Vice
Prefeito e Vereadores doe municípios criados pela presente lei 
realizar-se-ão concomitantemente com as primeiras eleições 
municipais que se seguirem e a posse se dará no dia 1.0 de 
janeiro do ano imediato, data em que se realizará a insta
lação dos novos municípios. 

Parágrafo único - Os novos municípios serão adminis
trados, até a sua instalação, pelos prefeitos dos municípios de 
que foram desmembrados. 

Artigo 8.° - A legislação dos municípios de que se des
membraram vigorará nos novos municípios, até que estes te
nham legislação própria. 

Parágrafo único - Compreende-se no disposto neste arti
go a lei orçamentária na parte correspondente ao distrito ou 
distritos de que se tenha constituido novo município, a qual 
ficará prorrogada para o exercício de 1960. 

Artigo 9.° - Instalado o município, deverá o Prefeito, 
no prazo de 30 dias remeter à Câmara o Projeto de lei dis
pondo sôbre a organização do quadro dos funcionários muni
cipais. 

Artigo 10.° - Até que seja votado o seu regimento in
terno, a Câmara do novo município aplicará, no que fôr cabÍ
vel, o da Câmara do município de que foi desmembrado. 
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Artigo 11 - Enquanto não fôr instalado o novo muni
cípio a contabilização de sua receita e despesa será feita em 
separado pelos órgãos competentes da Prefeitura do muni
cípio de origem. 

§ 1.0 - Dentro de 30 dias após a instalação a Prefei
tura a que se refere êste artigo deverá enviar a do novo 
município, os livros de escrituração e a competente prestação 
de contas, devidamente documentada. 

§ 2.° - Por êsse serviço poderá a Prefeitura do muni
cípio de origem exigir do novo município importância equi
valente a 10 ro do total da receita arrecadada. 

Artigo 12 - O novo município responderá por uma quota
parte das dívidas contraídas pelo município de que se des
membrou, correspondente à metade da renda arrecadada no 
respectivo território, e bem assim pelos encargos de manu
tenção do Quadro de funcionários do município, quer apro
veitando parte dos funcionários, mediante acôrdo, quer res
ponsabilizando-se por uma quota-parte proporcional dos ven
cimentos dos não aproveitados e declarados, consequentemente, 
em disponibilidade remunerada. 

§ 1.0 - Para efeito do disposto na primeira parte dêste 
artigo não se computarão as dívidas contraídas para exe
cução de obras e prestação de serviços que não tenham bene
ficiado o território desmembrado. 

§ 2.° - As quotas de responsabilidade serão apuradas 
por peritos indicados pelos Prefeitos dos municípios interes
sados, um para cada um, dentro de seis meses contados da 
data da instalação do novo município; não havendo acôrdo, 
serão determinadas por via judicial. 

§ 3.° - Fixada a responsabilidade, consignará o novo 
município, em seus orçamentos, verbas próprias para ocorrer 
às respectivas despesas dentro do primeiro quinquênio, em 
prestações anuais e iguais. 

Artigo 13 - Os próprios municipais situados em territó
rios desmembtados passarão, indepe,ndentemente de indeniza
ção, à propriedade do novo município. 

Parágrafo único - Quando os próprios municipais cons
tituirem parte integrante e inseparável de serviços industriais 
utilizados pelo restante do município de origem, procec1er-se-á 
de acôrdo com () disposto no art. 74 da Constituição Estadual. 

Artigo 14 - Aplicado o critério esta.belecido pelo art. 2.° 
e seu parágrafo único da Lei n. 1.174, de 21 de agôsto de 1951, 
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o nlimero de vereadores dos municípios criados por esta lei, 
, fixado, para a primeira legislatura, da seguinte forma: 

a) - 23 (vinte e três) para Osasco. 
b) - 11 (onze) para Inúbia Paulista, Itapevi, Mairinque, 

Nova Odessa e Santa Albertina. 
c) - (nove) para Adolfo, Altair. Alvinlândia, Arei6polis, 

Arujá, Barbosa, Bom Jesús dos Perdões, Boracéia, Borboleta, 
Caieiras, Cajamar, Cândido Rodrigues, Cassia dos Coqueiros 
Catiguá, Cesário Lange, Colômbia, Diadema, Dolcinópolis, 
Embu, Floreai, Gabriel Monteiro, Guapuã, Guarani d'Oeste, 
Iaeri, Itobi, Jaci, João Ramalho, Luís Antonio, Luiziânia, Men
donça, Meridiano, Mirassolândia, Mongaguá, Nova Guatapo
ranga, Ocauçu, Palmeira d'Oeste, Pardinho, Peruibe, Pirapora 
do Bom Jesús, Populina, Prad6polis, Rafard, Roseira, Sagres, 
Sales, Salmorão, Sandovalina, Santa Lúcia, Santa Maria da 
Serra, Santo Antônio do Pinhal, Santo Expedito, Sant6polis 
do Aguapei, São João do Pau d'Alho, Sarutaiá, Sete Barras, 
Sud Menucci, Taboão da Serra, Taguaí, Tapirai, Tarabai, Três 
Fronteiras, Turiúba, Urânia e Vista Alegre do Alto. 

Artigo 15 - Cabe ao Instituto Geográfico e Geológico 
da Secretaria da Agricultura: 

a) - organizar os mapas dos novos municípios, bem como 
os daqueles que sofreram alteração em seus territórios. 

b) - proceder à demarcação das divisas fixadas nesta 
lei sempre que necessário. 

§ 1.0 - Na organização dos mapas, serão interpretadas 
as divisas descritas no anexo n. 2. 

§ 2.0 - Os nomes dos acidentes geográficos fixados por 
esta lei uma vez registrados nas cartas topográficas do Esta
do serão definitivos, não podendo ser mudados senão por nova 
lei. 

Artigo 16 - Ficam extintos os seguintes distritos: 
I - Pontana, no município de Quintana e comarca de 

Pompéia, devendo seu território ser incorporado ao distrito 
da sede do referido município. 

II - Pôrto Martins no município e comarca de Botucatú, 
devendo seu território ser incorporado ao distrito de Vito
riana; 

IH - Caramurú, no município de Ruloiacea e comarca de 
Guararapes, devendo seu território ser incorporado ao distrito 
da sede do referido município; 
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IV - Tapinas, no mUnIClplO e comarca de Itápolis, de
vendo parte do seu território ser incorporada ao distrito de 
Nova América a parte ao distrito da sede do referido muni
cípio e comarca ; 

V - Varjão, no município e comarca de Brotas, devendo 
seu território ser incorporado ao distrito da sede do referido 
município e comarca; 

VI - Ag'uas Claras do Sul, no município e comarca de 
Pacaembú, devendo seu território ser incorporado ao distrito 
da sede do referido município e comarca; 

VII - Aparecida do Monte Alto, no município e comarca 
de Monte Alto, devendo parte do seu território ser incorporada 
ao distrito da sede do referido município e comarca e parte 
ao município de Vista Alegre do Alto; 

VIII - Boturuna, no município de Palestina e comarca 
de Nova Granada, devendo parte de seu território ser incor
porada ao distrito da sede do referido município e parte ao 
distrito de Duplo Ceu. 

Parágrafo único - Aos Oficiais do Registro Civil das 
Pessoas Naturais e Anexos dos distritos cuja extinção é pre
vista nêste artigo fica assegurado o direito de remoção para 
cartório de igual natureza ou tabelionato, desde que da mesma 
classe, com preferência inclusive sobre os casos previstos no 
artigo 6.° da presente lei, e respeitadc o direito de opção a 
que se refere o artigo 22, desta lei. 

Artigo 17 - Ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 
Naturais e Anexos do distrito ora elevado à categoria de muni
cípio e cuja sede municipal seja fixada em outra localidade, 
fica assegurado o direito de optar com preferência absoluta, 

-pelo cartório- do- distri-to da sede do- novo-município_ desde_ que t 
o requeira ao Secretário da Justiça e Negócios do Interior no 
prazo de 30 dias a contar da vigência desta lei. 

Artigo 18 - As comarcas criadas pela presente lei per
tencem aos mesmos distritos judiciais das comarcas de que 
fora desmembradas e são classificadas da seguinte forma: 

a) - em 3.a entrância a de São Vicente; 
b) - em 2.a entrância a de Itanhaen; 
c) - em l.a entrância as de Altinópolis, Angatuba, Apa

recida, Barueri, Bilac, Caraguatatuba, Cerqueira Cesar, Cra
vinhos, Flórida Paulista, Guariba, Ibiúna, Itapecerica da Serra, 
Jardinópolis, Junqueir6polis, Leme, Miguelópolis, Pôrto F er-
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reira, Presidente Epitácio, Rinópolis, Santa Bárbara d'Oeste, 
Santa Fé do Sul, Suzano, Tambaú, Urupês e Vargem Grande 
do Sul. 

Artigo 19 - A instalação das comarcas a que se refere 
o artigo anterior somente se dará depois de se provar estarem 
preenchidas tôdas as condições legais e disporem as mesmas 
comarcas dos meios materiais imprescindíveis para o seu efe
tivo funcionamento. 

§ 1.° - Compreende-se entre os meios materiais a que 
se refere êste artigo a construção ou aquisição, na sede da 
comarca, de edifícios adequados para o forum e cadeia pú
blica. 

§ 2.° - A medida que forem atendidas as exigências deste 
artigo, em relação a cada comarca, o Tribunal de Justiça pro
videnciará a sua instalação dentro do prazo de 90 dias. 

Artigo 20 - Nas comarcas criadas por esta lei, e até 
nova alteração, o Tribunal do Juri reunir-se-á nas mesmas épo
cas vigentes para as comarcas de que foram desmembradas. 

Artigo 21 - Aos escreventes dos ofícios do Registro Civil 
das Pessoas Naturais e Anexos que, em virtude de criação 
de comarca vierem a perder o anexo de tabelionato fica asse
gurado o direito de inscrição em concursos para provimento 
de cartório de notas. 

Artigo 22 - Ao oficial do Registro de Imóveis e Anexos, 
ao Distribuidor, Contado e Partidor, ao Depositário Público e 
aos Tabeliães de Notas e Anexos das comarcas que, por fôrça 
da presente lei, sofrerem redução territorial, e assegurado o 
direito de opção por ofício da mesma natureza da comarca. 
criada. 

§ 1.0 - A opção de que trata êste artigo deverá ser re
querida, no prazo de 30 dias a contar da vigência desta lei, 
ao Secretário da Justiça e Negócios do Interior. 

§ 2.° - Não exercido êste direito de opção, êle se devol
verá, dentro de igual prazo e nas mesmas condições, aos ser
ventuários da comarca que sofreu desmembramento por fôrça 
da Lei n. 2.777 de 18 de novembro de 1954. 

§ 3.° - Nos casos em que a opção a que se refere êste 
artigo tenha sido exercida em relação aos serventuários men
cionados no parágrafo anterior ela será utilizada para serven
tias que consequentemente se tiverem vagarldo, mediante re
querimento dentro do prazo de 30 dias seguintes à abertura 
da vaga. 
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§ 4.0 - Para efeito do disposto nos §§ 2.0 e 3.0 dêste 
artigo, os serventuários neles referidos serão classificados, pela 
natureza da função, em ordem decrescente da contagem de 
pontos, atribuídos êstes na proporção de 1 para 5 quilôme
tros quadrados, ou fração superior à metade, de território 
desmembrado, feita a l'espectiva prova através de certidão do 
Instituto Geográfico e Geológico da Secretaria da Agricultura, 
fazendo-se a chalr.d.da pela ordem da classificação. 

Artigo 23 - Nas comarcas criadas por esta lei haverá 
os seguintes ...,fícios de justiça: 

I - 1.0 e 2.0 Ofícios de Notas e Anexos; 
II - Registro de Imóveis e Anexos; 
IH - Distribuidor, Partidor e Contador com o Anexo de 

Depositário Público. 
Parágrafo único - Nas comarcas de La e 2.a entrância, 

criadas por esta lei, o 1.0 Ofício de Notas terá os anexos da 
escrivania do juri, do crime, das execuções criminais e do 
Registro de Imoveis; o 2.0 Ofício de Notas terá os anexos de 
protesto de títulos, de registro de documentos, de registro de 
comercio e o da escrivania civil; o Registro Civil das Pessoas 
Naturais terá os anexos de distribuidor, contador, partidor e 
de depositário. 

Artigo 24 - Nas comarcas de Lucélia, Oswaldo Cruz e 
Pereira Barreto, fica anexado ao Cartorio do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do distrito da sede o Cartorio do Dis
tribuidor, Contador e Partidor. 

Artigo 25 - Ficam elevadas de entrância as seguintes 
comarcas: 

a) - de 3.a para 4.a : Araraquara, Bauru, Jundiaí, Mari
lia, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribei
rão Preto, São Bermudo do Campo, São Caetano do Sul, São 
J oRé do Rio Preto e Sorocaba; 

b) - de 2.a para 3.a : Batatais, Garça, Olimpia, Ouri
nhos e Tupã; 

c) - de 1.a para 2.a : Adamantina, Cajuru, Conchas, 
Cruzeiro, Dracena, Getulina, Guaíra, Guararapes, Jales, Lucé
lia, Martinopólis, Mirassol, Nova Granada, Novo Horizonte, 
Osvaldo Cruz, Pacaembu, Pitangueiras. Pompéia, Porto Feliz, 
Sertãozinho, Tanabi e Votuporanga. 

Artigo 26 - A elevação de qualquer comarca a outra 
entrância não confere promoção ao respectivo juiz. 

Parágrafo único - Quando promovido o juiz da comarca 
cuja entrância tiver sido elevada poderá pedir, no prazo de 
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10 dias, que, ouvido o Tribunal de Justiça, sua promoção se 
efetive na comarca onde se encontre. Se deferida a pretenção, 
expedirá o Governo o competente decreto; e, independente
mente da abertu ra de novo concurso. será organizada outra 
lista de juizes para o preenchimento do cargo que continuou 
vago. 

Artigo 27 - As serventias dos distritos criados por esta 
lei, bem como os demais em caso de vacancia. poderão ser 
providas interinamente pelo Governador até o provimento re
gular. 

Parágrafo único - O serventuario interino de que trata 
este artigo será reembolsado, pelo titular que o suceder, das 
despesas de instalação do respectivo cartorio. 

Artigo 28 - Nas comarcas elevadas de 3.a para 4.a en
trância, continuarão os Distribuidores com as atribuições de 
Avaliador Judicial. . 

Artigo 29 - Ficam criadas as seguintes Varas: 
a) - nas comarcas de Araçatuba, Araraquara, Assis, 

Barretos, Bauru, Catanduva, Franca, Jundiai, Marília, Mogi 
Mirim, São Caetano do Sul, São Carlos, Taubaté e Tupã, uma 
Vara, ql,e será denominada Segunda, passando a já existente 
a denominar-se Primeira, devendo os titulos dos juizes destas 
comarcas ser apostilados pelo Secretario da Justiça e Nego
cios do Interior; 

b) - na comarca de Jundiai, mais uma Vara, que será 
a Terceira, com competencia privativa para o processo e jul
gamento dos acidentes do trabalho e das contravenções penais 
e para processar as e~~ecuções criminais e respectivos inciden
tes, Serviço de Juri (inclusive de imprensa e para os crimes 
contra a economia), Serviço de Menores, bem como o de 
cumprimento das precatorias criminais. 

c) - na comarca de Piracicaba, uma Vara com compe
tencia privativa para o processo e julgamento dos acidentes 
do trabalho, das questões trabalhistas.e das contravenções pe
nais e para processar as execuções criminais e respectivos inci
dentes, Serviço do Jllri (inclusive de imprensa e para os crimes 
contra a economia) , Serviço de Menores, bem como o de cumpri
mento das precatorias criminais. 

d) - Na comarca de Santo André, duas Varas Criminais, 
com as designações da Primeira e Segunda. 

§ 1.0 - A competência das duas Varas a que se refere 
a alinea "a" deste artigo será cumulativa, cabendo, porém, à 
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Primeira as atribuições do Juizo de Menores e à Segunda, o 
Serviço do J uri. 

§ 2.° - A Primeira Vara Criminal da Comarca de Santo 
Ancti'é caberá privativamente a presidencia do juri, execuções 
criminais e delitos de imprensa, à Segunda Vara Criminal da 
referida comarca caberá privativamente o Serviço de Menores. 

§ 3.° - Os feitos em andamento nas comarcas-cújas Varas
são desdobradas serão redistribuidos. sendo que entre as duas 
Varas das comarcas mencionadas na alínea "a" deste artigo 
a redistribuição se fará mediante sorteio, equitativamente, 
compensando-se os de competencia firmada. 

Artigo 30 - Fica c.riada, na comarca de Ribeirão Preto, 
mais uma Vara, que será a Terceira, com competencia priva
tiva para os Serviços do Juri de Menores, de Registros Publi
cos e de acidentes do trabalho. 

Artigo 31 - Fica criada, na comarca de Sorocaba, mais 
uma Vara, que será. a Terceira, com competencia privativa 
para o Serviço de Menores, Serviço do Juri e Registros Publi-
coso 

Artigo 32 - Fica criado, na comarca de Piracicaba, um 
Cart6rio Criminal que funcionará junto à 3.a Vara criada 
pela presente lei. 

Artigo 33 - Ficam criados, na comarca de J undiaí : 
a) - um Cartório Criminal, que funcionará junto à 3.a 

Vara ora criada. 
b) - o Cartório do 3.° Oficio que funcionará junto às 

duas Varas de competencia cumulativa. 
Artigo 34 - Fica criado na comarca de São José do Rio 

Preto um Cartorio dos Serviços Criminais, do Juri de Meno
res. Corregedoria Permanente e Serviços Eleitorais da sede. 

§ 1.0 - O cargo de Escrivão será provido nos termos 
da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950. 

§ 2.° - Nos cargcs de Escrevente serão aproveitados, 
obrigatóriamente, os atuais que servem nos Cartórios da pró
pria comarCa, obedecendo-se o critério dos títulos apresenta
dos em concurso, feito perante o Juizo da 3.a Vara, nos ter
mos do artigo 20, letra "a", da Lei n. 819, de 31 de outubro 
de 1950, 

Artigo 35 - Ao Juiz de Direito da 3.a Vara da Comarca 
de São José do Rio Preto, além das atribuições mencionadas 
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no artigo 29, letra "a", da Lei n. 2.456, de 30 de dezembro 
de 1963, compete: 

a) processar e julgar os inventários e arrolamentos, bem 
como as divisões e demarcações deles decorrentes; 

b) exercer todas as atribuições relativas ao registro 
civil; 

c) processar e julgar os desquites por mútuo consenti-
mento e litigiosos; 

d) processar e julgar as interdições; 

e) nomear e remover tutores e curadores; 

f) processar e ordenar o cumprimento de testamentos e 
codicilios ; 

g) processar e julgar os pedidos de subrogação de vin
culos e questões referentes a bem de família; 

h) autorizar a venda, arrendamento, hipoteca de bens 
de menores e incapazes; 

i) processar e julgar as arrecadações de bens de ausen
tes e heranças jacentes; 

j) processar e julgar os crimes e contravenções pratica
dos por menores de 21 anos. 

Artigo 36 - Fica extinto o cartório do 3.0 Oficio de Notas 
e Anexos da Comarca de Monte Aprazivel. 

Artigo 37 - Passa a ser de 20 anos o tempo de efetivo 
exercicio em função publica, para os efeitos do artigo 11 do 
Decreto lei n. 15.551, de 23 de Janeiro de 1946. 

Artigo 38 - As dividas das Circunscrições do Registro 
de Imóveis das comarcas de Presidente Prudente e São José 
do Rio Preto pa:::sam a ser as descritas no anexo n. 4, que 
fica fazendo parte integrante desta lei. 

Artigo 39 - Esta lei entrará em vigor a 1. de Janeiro 
de 1959, revogadas as disposições em contrário. 
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LEI N. 5.113, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1958 

Dispõe sôb?'e medidas de caráter financeiro e 
dá outras p?·ovidências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

"Artigo 1.0 - Fica prorrogado até 31 de dezembro de 
1959, a vigência da Lei n. 1.037, de 23 de maio de 1951, 
com a alteração introduzida pelo artigo 2.° da Lei n. 2.958, 
de 21 de janeiro de 1955. 

Artigo 2.° - O pagamento do impôsto sôbre vendas e 
consignações devido pela venda de gado a marchantes e açou
gueiros deverá ser por êstes comprovado por ocasião do abate 
dos animais. 

Parágrafo único - A falta dessa prova, o tributo será 
exigido pelo modo previsto no artigo 26 da Lei n. 3.688, de 
31 de dezembro de 1956. 

Artigo 3.° - Passa a ter a seguinte redação o artigo 
8.° da Lei n. 3.684, de 31 de dezembro de 1956: 

Artigo 8.° - Ressalvada a hipótese do artigo 13 nas 
vendas efetu..§.das por produtores (criadores, recriadores e 
agricultores), diretamente a produtores e particulares, o pa
gamento será feito mensalmente mediante guia especial, sôbre 
o total do mês nos prazos fixados em regulamento". 

Artigo 4.° - Nas vendas de máquinas, aparelhos, equi
pamentos e conjuntos industriais de qualquer natureza, em 
cujo contrato o vendedor assuma a obriga'Ção de proceder à 
montagem ou instalação, o impôsto sôbre vendas e consigna
ções será pago dentro de 3 (três) dias contados da emissão 
de cada fatura relativa aos pagamentos globais ou parcelados. 

§ 1.0 - Ainda que o contr8.to preveja pagamento a 
prazo a contar da conclusão da montagem ou instalação, o 
impôsto devido sôbre a totalidade do prêço contratado deverá 
ser recolhido dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados 
da conclusão. 

§ 2.° - Quando a coisa for entregue antes de concluida 
a montagem ou instalação o prazo para o pagamento, que 
será o do parágrafo anterior, contar-se-á da data da entrega. 
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Artigo 5.0 - Fica revogado o artigo 6.0 da Lei n. 2.013, 
de 20 de dezembro de 1952. 

§ 1.0 - Ficam cancelados os débitos do imposto sôbre 
transações as respectivas multas e acréscimos moratórios, 
anteriores à data da vigência desta lei, relativos às ativida
des mencionadas no artigo 6.° da Lei n. 2.013, de 20 de de
zembro de 1952, quando exercidas nas condições previstas nas 
alíneas "a" e b" do mesmo dispositivo, ainda que os mate
riais aplicados na execução dos serviços tenham sido forne
cidos por quem os prestou. 

§ 2.° - O disposto neste artigo não autoriza a restitui
ção das quantias pagas. 

§ 3.° - O cancelamento das dívidas ajuizadas dependerá 
do pagamento pelo executado, das custas e demais despesas 
do processo judicial. 

Artigo 6.° - Passa a ter a seguinte redação o item lI, 
da Tabela "O" anexa à Lei n. 4.831, de 28 de agosto de 1958: 

"lI - Nos feitos judiciais, as custas que constituem 
renda do Estado serão arrecadadas pelo modo estabelecido na 
Tabela "A" para pagamento das custas do escrivão, sendo a 
primeira prestação recolhida em seguida do despacho da pe
tição inicial". 

Artigo 7.° - Ficam cancelados todos os débitos do im
posto territorial rural, relativos a lançamentos anteriores ao 
ano de 1941. 

Artigo 8.0 - Ficam revogados o artigo 28 e seus pará
grafos, da Lei n. 185 de 13 de novembro de 1948. 

Artigo 9.° - É facultado ao compromissário comprador, 
bem como aos cessionários, ainda que esteja quitado ou ven
cido o compromisso recolher por antecipação e pelo valor do 
imóvel à data do compromisso originário, o imposto sobre 
transmissão de propriedade imobiliária "inter-vivos", devido 
pela transmissão, desde que o faça até 30 de abril de 1959. 

Artigo 10 - Ficam cancelados os débitos fiscais decor
rentes da aplicação do artigo 23 da Lei n. 185, de 13 de 
novembro de 1948, revogado pelo artigo 1.0 da Lei n. 1.395, 
de 21 de dezembro de 1957. 

Artigo 11 - Ficam isentas do imposto sobre transmis
são de propriedade imobiliária "inter-vivos" as doações de 
imóveis para a Companhia de Armazens Gerais do Estado de 
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São Paulo, destinados à execução do plano de construção qa 
rêde de armazens e silos. 

Artigo 12 - Acrescente-se ao artigo 27 da Lei n. 3.672 
de 29 de dezembro de 1956, o seguinte item: 

"56 - os alvarás anuais e mensais, para funcionamento 
de cinemas e realização de bailes, desde que sem fito de lucro 
e sem cobrança de entrada". 

Artigo 13 - Passa a ter a seguinte redação a letra "f" 
do item 18 do artigo 27 da Lei n. 3.672, de 29 de dezembro 
de 1956: 

uf _ quando tendo sido expedido o certificado de pro
priedade ou licenciado o veículo em outro Estado, o seu pro
prietário faça prova idônea de que, sendo ali domiciliado por 
período nunca inferior a 6 (seis) meses passou a ter domi
cilio neste Estado"; _, 

Artigo 14 - Fica acrescentado à Tabela "J" "Dos Ta
beliães de Notas", anexa à Lei n. 4.831, de 28 de agôsto de 
1958, o seguinte item: 

"XII - autenticação de fotocópia de conferência e con
serto de instrumentos fora -das notas - Cr$ 15,00". 

Artigo 15 - Fica revogado o artigo 3.° da Lei n. 593, 
de 31 de dezembro de 1949. -

Artigo 16 - Fica revigorado o disposto no artigo 62 e 
seu parágrafo único, da Lei n. 3.684, de 31 de dezembro de 
] 956, e prorrogado até 31 de dezembro de 1959, o prazo ali 
previsto. . 

Artigo 17 - Além dos pedidos de vista para recorrer ao 
Tribunal de Impostos e Taxas, já previstos na Iegislação vigen
te, e facultado ainda à parte, quando o processo estiver em 
tramitação em localidade diversa da do seu domicilio, solici
tar vista no local do domicilio, desde que o faça por petição 
apresentada dentro do prazo próprio para a interposição do 
recurSo. 

Parágrafo único - Aos pedidos de vista de que trata 
este artigo aplicam-se as normas constantes dos parágrafos 
2.°, 3.° e 4.° do artigo 28 da Lei n. 4.507, de 31 de dezembro 
de 1957, e serão despechadas no interior do Estado, pelos 
Delegados Regionais de Fazenda. 

Artigo 18 - Inclui-se na competência do Tribunal de 
Impostos e Taxas o julgamento, em gráu de recurso de ques
tões relativas a multas moratórias (! acréscimos adicionais. 
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Artigo 19 - Passa a ter a seguinte redação o item n. 4 
da Tabela prevista no artigo 21 da Lei n. 4.507, de 31 de 
dezembro de 1957: 

"4 - Estadia de veículos motorizados na D.S.T., pelo 
que exceder de 15 (quinze) dias - por dia Cr$ 100,00". 

Artigo 20 - As diferenças do imposto sôbre transmis
são de propriedade imobiliária "inter-vivos" e as importan
cias reclamadas em virtude de levantamento fiscal dos impos
tos, sôbre vendas e consignações e sôbre transações, quando 
recolhidas dentro do prazo cominado na notificação inicial, 
serão recebidas com o abatimento de 10ro (dez por cento). 

Parágrafo único - O pagamento efetuado nas condições 
deste artigo implicará na concordancia do débito. 

Artigo 21 - Ficam revogados os artigos 51, 52 e 53 
da Lei n. 3.330, de 30 de dezembro de 1955. 

Artigo 22 - Fica acrescido ao artigo 26 da Lei n.o 936, 
de 30 de dezembro de 1950, o seguinte parágrafo único: 

"Parágrafo único -Em situações especiais, tendo em 
vista determinadas atividades e as circunstancias em que se 
desenvclv2m, o Diretor do Departamento da Receita poderá, 
de oficio ou mediante representação fundamentada do Diretor 
da Divisão Fiscalizadora ou de Delegado Regional de Fazen
da, dispensar a lavratura de auto de infração". 

Artigo 23 - São isentos de todos os tributos estaduais 
os atos, bens e serviço's objeto do acordo celebrado pela União 
com o Governo dos Estados Unidos da America, a que se 
refere o Decreto Legislativo Federal n. 20, de 8 de maio 
de 1956. 

Artigo 24 - O parágrafo 1.0 acrescentado ao artigo 95 
da Lei n. 2.844, de 7 de janeiro de 1937, pelo artigo 24 
da Lei n. 4.507, de 31 de dezembro de 1957, passa a ter a 
seguinte redação: 

"§ 1.0 - Excetuam-se da regi'a desse artigo os débitos 
referentes ao imposto territorial rural e as taxas dos serviços 
de esgotos de Santos, São Vicente e Guarujá". 

Artigo 25 - Ficam exduiàos do acrescimo de 201'0, pre
visto no artigo 95, da Lei n. 2.844, de 7 de janeiro de 1937, 
modificado pelo artigo 24 da Lei n. 4-507, de 31 de dezembro 
de 1957, os débitcs referentes às taxas dos serviços de esgotos 
das cidades de Santos, São Vicente e Guarujá, relativo" ao 
exercicio de 1958_ 
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Parágrafo único - Não será restituido o acréscimo de 
que trata o artigo quando já pago. 

Artigo 26 - Fica prorrogado até 31 de dezembro de 1959 
a vigência do crédito de que trata o artigo 63, da Lei n. 3.684, 
de 31 de dezembro de 1956. 

Artigo 27 - Nos resultados de cálculos relativos ao pa
gamento de tributos e à escrituração fiscal, assim como em 
tudo que se refira às reiações dos contribuintes com o Fisco, 
serão desprezadas as frações inferiores a Cr$ 0,50 (cinquenta 
centavos) e elevadas à dezena imediata as frações iguais ou 
superiores a Cr$ 0,50. 

Artigo 28 - Podem dar-se por ajustadas as diferenças 
acusadas em recebimentos e pagamentos que representam 
quantia inferior a Cr$ 10,00 (dez cruzeiros). 

Artigo 29 - O artigo 6.0 da Lei n. 2.031, de 24 de 
dezembro de 1952, passa a ter a seguinte redação, acrescen
tando-se-Ihe um parágrafo: 

"O Departamento da Receita, da Secretaria da Fazenda, 
manterá junto ao Tribunal 8 (oito) representantes, desig
nados entre funcionários da mesma Secretaria, bachareis em 
direito e especializados em matéria fiscal, com as atribuições 
conferidas em regulamento". 

"Parágrafo único - As designações serão feitas mediante 
indicação do Diretor do Departamento da Receita, com audiên
cia do Coordenador da Receita e parecer do Diretor Geral, 
ficando lotados naquele Departamento os funcionários desig
nados". 

Artigo 30 - Fica elevado para 8 (oito) o número de 
funções gratificadas instituidas pelo artigo lO, alinea .. a", 
da Lei n. 2.031, de 24 de dezembro de 1952. 

Artigo 31 - Passa a vigorar com a seguinte redação 
o parágrafo único do artigo 60 da Lei n. 3.684, de 31 de 
dezembro de 1956: 

"Parágrafo único - Para o desempenho das funções a 
que se refere o pl'esente artigo, serão designados exatores, no 
máximo 3 (três), para cada região fiscal". 

Artigo 32 - Ficam instituidas mais 6 (seis) funções 
gratificadas das mencionadas no artigo 11 da Lei n. 988, 
de 12 de fevereiro de 1951, das quais uma se destina a aten
der às necessidades da fiscalização exercida pelo~ auxiliares 
de fiscal de rendas. 
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Artigo 83 - Ficam revigorados, com vigência até 31 de 
dezembro de 1959, os créditos especiais de que tratam o artigo 
1.0 da Lei n. 1.670, de 31 de julho de 1952 e a Lei n. 3.804, 
de 5 de fevereiro de 1957, cuja vigência foi prorrogada até 
81 de dezembro de 1958 pelo artigo 130 da Lei n. 4.507, de 
31 de dezembro de 1967. 

Artigo 34 - A gratificação a que se (efere o artigo 1.0 
da Lei n. 2.618, de 20 de janeiro de 1954, passa a ser de 
Cr$ 0,20 (vinte centavos) por assinatura, correndo a despesa 
pela verba propria do orçament~ 

Artigo 35 - As despesas decorrentes da execução dos 
artigos 31, 32 e 33 desta lei, serão atendidas, no exercicio de 
1959, com os recursos a que se refere o artigo 26. 

Artigo 36 - Esta lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro 
de 1959. 

Artigo 37 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 30 de 
dezembro de 1958. 

JÃNIO QUADROS 
Fmncisco de Paula Vicente de Azevedo 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 30 de dezembro de 1958. 

Altino Santarem 
Diretor Geral, Substituto. 
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Informações 

RELAÇÃO DAS COMARCAS COM AS 
RESPECTIVAS ENTRÂNCIAS 

4.a ENTRÂNCIA: 

1 - Araraquara 
2 - Baurú 
3 - Campinas 
4 - Judiaí 
5 - Marilia 
6 - Mogí das Cruzes 
7 - Piracicaba 
8 - Presidente Prudente 
9 - Ribeirão Preto 

10 - Santo André 
11 - Santos 
12 - São Bernardo do 

Campo 
13 - São Caetano do Sul 
14 - São José do Rio Preto 
15 - S. Paulo 
16 - Sorocaba 

3.a ENTRÂNCIA: 

1 - Amparo 
2 - Araçatuba 
3 - Assis 
4 - Avaré 
5 - Barretes 
6 - Batatais 
7 - Botueatú 
8 - Bragança Paulista 
9 - Catanduva 

10 - Frsl'l'CR 
11 - Franco da Rocha 
12 - Guaratinguetá 
13 - Garça 
14 - Guarulhos 
15 - Itapetininga 
16 - Itú 
17 - Jaú 

18 - Limeira 
19 - Lins 
20 - Mogí Mirim 
21 - Olimpia 
22 - Ourinhos 
23 - Paraguaçú Paulista 
24 - Rio Claro 
25 - Sta. Cruz do Rio 

Pardo 
26 - São Carlos 
27 - São João da. Bôa 

Vista 
28 - São José dos Campos 
29 - S. Vicente 
30 - Taub tê 
31 - Tatuí 
32 - Tupã 

22 - BOLETTM DA ASSOCJo\Ç'o DOS SERVF.NTU,(RlOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S.l.O PAULO * 



2.& ENTRÂNCIA: 

1 - Ma tina. 
2 - Agudos 
8 - Am ica.R8 
4 - An r ina 
5 - . 'as 
6 - Atibaia 
7 - Bi.ig-uÍ 
8-B 
9 - Ca va 

10 - Cajurú 
11 - Campos do Jordão 
12 - Capivari 
13 - Casa Branca 
14 - Conchas 
15 - Cruzeilro 
16 - D a 
1rl - Getulina 
18 - Guaira 
19 - Guararapes 
20 - Ibitinga 
21-~a 

22 - Itapira 
23 - ltanhaen 
24 - Itapolis 
25 - Itatiba 
26 - Ituverava 
27 - Jales 
28 - Jaboticabal 
29 - J í 
30 - Lorena 
31 - Lucélia 
32 - Martin6polis 

33 - Mirassol 
34 -
35 - M Apr&~' 1 
36 - Nova Granada 
37 - Novo Horizonte 
38 - Orlandia 
39 - O w Ido Cruz 
40 - Pacaembú 
41 - Pitangueiras 
42 - Po~a 

43 - Porto Feliz 
44 - Pederneiras 
45 - Penápolis 
46 - Pindamonbangaba 
47 - Pinhal 
48 - Piracaia 
49 - Pirajú 
50 - Pirajuí 
51 - Pirassununga 
52 - Presidente Venceslau 
53 - Rancharia 
54 - S. José do Rio Pardo 
55 - São Manoel 
56 - Si.~!I~.e 

57 - Socorro 
58 - Sto. tacio 
59 - Serra Negra 
60 - Taquaritinga 
61 - Tanabí 
62 - Tietê 
63 - Sert- inho 
64 - Votuporanga 

La ENTRÂNCIA: 

1 - Altin6polis 
2 - Apiai 
3 - Angatuba 
4 - A 'da 

5 - Bananal 
6 -" '-1 
7 - Bilac 
8 - Barueri 
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9 -.aro 
1 O ~ Cachoeira Paulista 
11 - Caraguatatuba 
12 - Cerqueira Cesar 
13 - Cravinhos 
14 - Caconde 
15 - :ia 
16 - Cananéia 
17 - Gapão Bonito 
18 - Cunha 
19 - Descalvado 
20 - Dois Corrégos 
21 - Duartina 
22 - Eldorado 
23 - F l6rida Paulista 
24 - Fernandopolis 
25 - Guariba 
26 - General Salgado 
27 - Ibiúna 
28 - ltapecerica da Serra 
29 - Igarapava 
30 - Iguape 
31 - Itaporanga 
32 - -Itararé 
33 - Junqueir6poIis 
34 - J ardin6polis 
35 - José Bonifácio 
36 - Leme 
37 - Lenç6is Paulista 
38 - Miguel6polis 
39 - Mirand6polis 
40 - Mat.ão 
41 - Monte Alto 
42 - Monte Azul Pauligta 
43 - Nhandeara 
44 - Paulo de Faria 
45 - Porto Ferreira 
46 - Preso Epitácio 
47 - PalRútal-
48 - Paraibuna 
49 - Patrocínio do 

Sapucaí 

50 - Pedregulho 
51-P~ 

52 - Piedade 
53 - Piratininga 
54 - Preso Bernardes 
55 - Promissão 
56 - Quatá 
57 - Queluz 
58 - Regente Feijó 
59 - Rin6polis 
60 - Ribeirão Bonito 
61 - Regi o 
62 - 8ta. Barbara d' te 
63 - Sta. F é do Sul 
64 - Su 
65 - Sant déHa 
66 - Santa Branca 
67 - Santa Cruz das 

Palmeiras 
68 - Santa Izabel 
69 - Santa. Rita do Passa 

Quatro 
70 - Santa Rosa de Vi

terbo 
71 - São Bento do Sapucai 
72 - São Joaquim da 

Barra 
73 - São José do Barreiro 
74 - São Luiz do Parai-

tinga 
75 - São Pedro 
76 - São Sebastião 
77 - São Simão 
78 - Tambaú 
79 - -Tupi Paulista 
80 - ·Ubatuba 
81 - Urupês 
82 - Valparaiba 
83 - Valparaizo 
84 - Vargem Grande do 

Sul. 
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ASSOCIAÇÃO DOS SEHVENTUAHIOS DE 
.JUSTICA DO ESTADO DE S.'\O PAlJLO 

DIHETORIA 

to ARMANDO COSTA ThIAG . LHÃES .- Pl'esidente 
i- OSCAR DE BARROS PEREiRA . .. . ... .. . .. .. . - Tesoureiro 

FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA. . . . ..... . . - SecretlÍrio 
OCTi\ VIO UeHÕA DA VEIGA 
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA DE BARROS 
ANTOt\lO AUGUSTO FIRl\1'J DA SILVA 
LUIZ DE TOLEDO MENDES PF.hEIRA 
SEBASTIÃO MEDEIROS 
ALCIDES DE .IEJ.O VALE 

CONSELHO FISCAL 

HILDEBERTO VIEIRA. DE i\lF.LO 
FRANCISCO VERGUEIRO PORTO 
JOSE ODILON DE ARA U.JO 
ALVARO PIKTO DA SILVA NOVAES FILHO 
ABNER RlBEJr.n BORGES. 

~UPLENTES 

CASSIO DIAS DE TOLEDO .. . ... . .. . .. . .. . .. . 
~,lARro IGNACIO ...... . ........ . ............••. 
ELVINO SILVA .. ..... .... .... .. . .... ... ..... .. 
J.FFONSO BOTELHO DE AflREU SAMPAIO . . . 
~iILTON DUARTE COELHO .................. . 
CASEMIRO PINTO NETO ....... . ..... ... . . ... . 

- :Santos 
- Ribeirão Prêto 
- CaJ.1pinas 
- CapÍl'l1 
- Santos 
-- Capital 

-

ABEL DE REZENDE VILARES ..... . ... . .... . - 3 . . José do Ric' Prêto 
JÚLIO DE OLIVEWA CHAGAS NETO ... . ...... . - Capital 
JOSÉ SPIKOLA DE ;\-IELLO . . ...... .. . .. ... .. .. - Campmas 
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