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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

.. DECLARADA DE UTILIDADE púBLICA PELA 

LEI N." 464, DE 26 DE SETEMBRO DE 1949" . 

ANO XIII JANEIRO-JULHO - 1961 N.069 

ABNER RIBEIRO BORGES 

Temos a lamentar o passamento de nosso 
colega e amigo ABNER RIBEIRO BORGES, 
Oficial do Registro Civil do subdistrito de 
Jardim América, ocorrido no dia 19 de abril 
último. 

Sócio fundador da A~sociação ocupava, 
últimamente, o cargo de membro do Conselho 
Fiscal. 

ABNER RIBEIRO BORGES, sempre 
atento aos problemas da nossa classe, foi um 
batalhador incansável. 

Nascido a 6 de novembro de 1888, deixa 
uma larga folha de serviços, muitos amigos e 
uma grande saudade. 
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Aviso Importante 

Oficio enviado pelo Senhor Diretor da "CARTEIRA 
DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA", 
ao Presidente da Associação dos Serventuários, nos seguintes 
têrmos: 

INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CARTEIRA DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES DA JUSTIÇA 
RUA BRÁULIO GOMES. 139 - 7,· ANDAR - SALA 702 

IP-35/243/61 São Paulo, 4 de julho de1961 

SENHOR PRESIDENTE 

A CARTEIRA DE APOSENTADORIA DE SERVIDO
RES DA JUSTIÇA, vem solicitar a colaboração dessa pres
tigiosa Associação no sentido de que haja determinação espe
cial dos srs. Serventuários na aplicação devida das estampilhas 
da "Taxa de Aposentadoria de Servidores da Justiça", 
(Lei n.o '5.301). 

Além de outras irregularidades temos encontrado sela
gem incompleta no reconhecimentos d~ firmas. O Sr. Cor~ 

regedor Geral da Justiça, pela portaria n.o 16/54 de 7 de 
dezembro de 1954, esclareceu que a selagem é devida por 
firma, e temos constatado em documentos onde se reconhece
ram três firmas a aposição de uma única estampilha de 
Cr$ 1,00. 

A evasão da renda pela falta de selagem é ainda agra
vada pela falta de cooperação dos interessados no pagamento 
de suas contribuições, o que impedirá a concessão e aumento 
dos benefícios. 

Certos de que V. S. atravéz do órg~o próprio dessa 
Associação faça com que as exigências legais sejam cum
pridas, aproveitamos a oportunidade para apresentar os pro
testos de alta estima e consideração. 

Atenciosamente 
a) CLEMENTE SAMPAIO VIANNA 

Diretor 

ILMO. SR. DR. ARMANDO COSTA MAGALHÃES 
DD. Presidente da Associação dos Serventuários da Justiça, 
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Leis e Decretos 

DECRETO N. 38.193, DE 13 DE MARÇO DE 1961 

Regulamenta a Lei n. 3.867, de 28 de maio 
de 1957, que dispõe sôbre cobrança de alugueres das 
serventias da Justiça não oficializadas. 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO, 
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO usando de 
suas atribuições legais, 

Decreta: 
Artigo 1.0 - O Estado cobrará alugueres das serventias 

de Justiça não oficializadas, pela sua instalação em próprios 
estaduais ou em imóveis para êsse fim tomados em locação, 
nos têrmos da Lei n. 3.867, de 28 de maio de 1957. 

Artigo 2.° - Cabe privativamente à Procuradoria do 
Patrimônio Imobiliário do Departamento Jurídico do Estado a 
fixação do valor locativo e do aluguel dos imóveis de que trata 
êste decreto. 

§ 1.0 - Sempre que necessário, a Procuradoria do 
Patrimônio Imobiliário solicitará colaboração dos órgãos fis
cais estaduais, para a fixação do valor locativo e do aluguel 
dos imóveis situados em sua jurisdição. 

§ 2.° - A fixação do valor locativo e do aluguel será 
atualizada em cada período de 5 (cinco) anos. 

Artigo 3.° - Nos imóveis tomados em locação pelo Es
tado, o aluguel das dependências utilizadas pelas serventias 
será proporcional à área ocupada e à situação delas no prédio. 

Parágrafo único - Em relação aos imóveis locados ao 
Estado pelo Instituto ele Previdência do Estado de São Paulo, 
serão obedecidas as disposições constantes do Decreto n. 
27.167, de 4 de janeiro de 1957. 

Artigo 4.° - Os alugueres dos imóveis de propriedade 
do Estado serão arbitrados na base de 10,50/0 (dez e meio 
por cento) para o valor atual da construção e 5,570 (cinco e 
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meio por cento) para o terreno situado na zona central e 4,5 % 
(quatro e meio por cento), quando localizado na zona urbana. 

Parágrafo único - O resultado final do arbitramento, 
incluídas as despesas de operação, não será inferior aos juros 
correspondentes a 11 % (onze por cento) ao ano, no mínimo, 
sôbre o valor total do imóvel. 

Artigo 5.° - Os contratos de locação ou sublocação 
obedecerão a condições uniformes, em consonância com as 
formalidades previstas no Regulamento de Contabilidade PÚ
blica e legislação pertinente. 

Artigo 6.° - A locação ou sublocação serão contratadas 
por prazo indeterminado. 

Parágrafo único - Rescindida, ou finda, a locação de 
imóveis de terceiros alugados pelo Estado, resolver-se-ão au
tomáticamente as sublocações. 

Artigo 7.° - Os contratos de locação ou sublocação 
lavradas na conformidade dêste decreto terão, pal'a qualquer 
efeito, fôrça de escritura pública. 

Artigo 8.0 - Os contratos serão lavrados pela Procu
radoria do Patrimônio Imobiliário e os aluguéis recolhidos na 
exatoria estadual com jurisdição na localidade do imóvel. 

Artigo 9.° - O serventuário é obrigado a zelar pela 
conservação das dependências que ocupar, sendo responsável 
pelos danos ou prejuízos que nelas tenha causado. 

Artigo 10 - As dependências locadas ou sublocadas nos 
têrmos dêste decreto deverão ser utilizadas estritamente para 
os fins prescritos, sendo proibida a sublocação ou empréstimo 
pelos serventuários, no todo ou em parte. 

Artigo 11 - A transferência da locação ou da subloca
ção somente será admitida na hipótese de mudança do titular 
da serventia, mediante têrmo aditivo lavrado na Procuradoria 
do Patrimônio Imobiliário. 

Artigo 12 - Nos têrmos da legislaçã.o vigente, consi
dera-se divida ativa da Fazenda Estadual a proveniente dos 
alugueres referidos neste Decreto, a sua cobrança judicial 
será feita por ação executiva. 

Artigo 13 - Os alugueres devidos pelas serventias de 
Justiça poderão ser reduzidos até 500/0 (cinquenta por cento) 
do valor locativo da parte do imóvel ocupado. 

Parágrafo único - Em nenhuma hipótese o aluguel 
poderá ultrapassar a percentagem de 2070 (vinte por cento), 
calculada sôbre a renda da serventia. 
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Artigo 14 - A redução dos alugueres arbitrados será 
concedida tendo em vista a proporção que, no movimento total 
do cartório, representem os serviços não remunerados pelas 
partes, a saber, os do crime, de menores e de assistência 
judiciária. 

Artigo 15 - O pedido de redução será dirigido pelo 
serventuário ao Secretário da Justiça e Negócios do Interior, 
acompanhado de elementos que comprovem a veracidade do 
alegado. 

§ 1.° - O pedido deverá ser formulado dentro do prazo 
de quinze dias, a contar da publicação, no "Diário Oficial", 
do arbitramento a que se refere o artigo 17 dêste decreto. 

§ 2.° - Ouvida a Procuradoria do Patrimônio Imobiá
rio, o Secretário da Justiça decidirá, dentro de trinta dias, 
concedendo ou não a redução solicitada, e fixando a propor
ção da redução concedida. 

§ 3.° - A decisão concessiva da redução do aluguel será 
comunicada, em inteiro teôr, à Procuradoria do Patrimônio 
Imobiliário, valendo como têrmo aditivo ao contrato de locação. 

Artigo 16 - Imediatamente após a publicação dêste 
decreto, a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário solicitará 
à Secretaria do Tribunal de Justiça uma relação dos imóveis 
de propriedade do Estado ou por êste locados para a instalação 
de Foruns, com a indicação, no segundo caso dos respectivos 
alugueres· 

Artigo 17 - Dentro de noventa (90) dias, contados da 
publicação da relação a que refere o artigo anterior, a Procura
doria do Patrimônio Imobiliário promoverá o arbitramento 
dos alugueres dos locais ocupados por serventias de Justiça, 
públicando-o na imprensa oficial. 

Artigo 18 - Os alugueres a que se refere êste decreto 
serão devidos a partir de 1.0 de janeiro de 1961. 

Artigo 19 - O Secretário da Justiça e Negócios do 
Interior, por proposta da Procuradoria do Patrimônio, baixará 
as instruções necessárias à execução das medidas previstas 
neste decreto. 
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LEI N.o 6.{)57, DE 24 DE MARÇO DE 1961 

Dispõe sôb1'e medidas de caráter financeiro e 
da outras providências. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Sã.o Paulo, tendo em 
vista a rejeição do veto parcial apôsto pelo Governador do 
Estado ao Projeto de lei n. 1219, de 1960, de que resultou a 
Lei n. 6.055, de 28 de fevereiro de 1961, promulga com fun
damento no artigo 25, parágrafo único, da Constituição do 
Estado e de acôrdo com o artigo 243 parágrafo 2.° do Regi
mento Interno, a seguinte lei: 

Artigo 9.° - Acrescentem-se ao artigo 7. o da Lei n.o 
3.738, de 18 de janeiro de 1957 os seguintes parágrafos: 

"§ 1.0 - Se, no mesmo ato, forem transmitidos vários 
imóveis, considerar-se-á, para fins de cobrança do adicional, o 
valor de cada imóvel isoladamente. 

§ 2.° - Sendo dois ou mais os transmitentes, o adicional 
de que trata êste artigo somente será devido se o quinhão 
de cada adquirente, na parte do imóvel pertencente a cada 
transmitente, fôr superior a Cr$ 3.000.000,00 (três milhões 
de cruzeiros)". 

Artigo 10 - As aquisições de imóveis rurais destinados 
ao aproveitamento hidro-agrícola a que se refere o Decreto n. 
36.887, de 4 de julho de 1960,. desde que previstas na redis
tribuição de áreas, projetada pelo Serviço do Vale do Paraíba, 
nos têrmos do artigo 12 do decreto citado, ficam isentas do 
impôsto sôbre transmissão de propriedade imobiliária "inter
vivos" e bem assim do impôsto do sêlo, custas e emolumentos, 
que inoidam sôbre quaisquer atos relativos a essas operações. 
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Artigo 42 - Fica atribuída ao Secretário da Justiça e 
Negócios do interior competência para: 

I - remover serventuário de justiça, por permuta; 
II - nomear juiz e suplente de juiz de casamento; 

III - nomear adjunto de curador de casamento; 
IV - nomear estagiário do Ministério Público; e 

V - homologar portarias de designação de escreventes 
para responderem pelo expediente de cartóriQ 
vago. 

Artigo 43 - O artigo 5.° do Decreto-Lei n. 12.520, de 
22 de janeiro de 1942, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 5.° - Em caso de vaga, até o provimento e 
posse do serventuário vitalício, será designado pararespon
der pelo expediente do respectivo ofício o Oficial Maior e, na 
falta dêste, o escrevente mais graduado. 

Parágrafo único - A designação será feita mediante 
portaria expedida pelo Juiz Corregedor do Cartório, que soli
citará, incontinenti, ao Secretário da Justiça, sua homolo
gação". 

Artigo 99 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos, no que não dispõe em 
contrário a 1.0 de janeiro de 1961. 

Artigo 100 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 24 
de março de 1961. 

(a) Robe1"to Costa de Ab1'eu Sodré - Presidente. 
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo, aos de março de 1961. 

(a) Francisco Ca1'Zos - Diretor Geral Substituto. 

Deve1'á constar, das certidões sóbre te1npo 
de serviço dos servidores da justiça, expedidas 
pelos ca1'tó1'ios do JU1'i das comarcas do Inte
'I'io?', o VISTO DO JUIZ DE DIREITO DA 
COMARCA, bem como o reconhecimento da-s 
,firmas dos que as subscrevem. 
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Provimentos 

COREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Proc. 19.356 - São Simão - Luiz Carlos Borges: 
Nos têrmos da informação retro. São Paulo, 20 de fevereiro 
de 1961. (a) Samuel Mourão. Informação a que se refere 
o despacho supra: O interessado tem na Corregedoria sem 
homologação um processo sob n. 18.933-60, refente à sua 2.a 

nomeação (da 1.a investidura em 1959, foi exonerado a pedi .. 
do). Em consequência da falta de homologação e nos têrmos 
da Portaria n. 6-49 da Corregedoria, o escrevente não poderia 
ter assumido o exercício do cargo e porisso inócua a portaria 
de exoneração n. 17.60, com a qual instruiu o pedido da sua 
nomeação para o cartório da comarca de São Simão. Escla
recidas as irregularidades e alertado o M. Juiz de Direito da 
comarca de São Simão sôbre a exigência da Portaria 6-49, 
da qual se lhe remeterá uma cópria, ouvindo também o M. 
Juiz da comarca de Santa Rosa do Viterbo, poderá ter anda
mento o atual processo n. 19.356-61. São Paulo, 20 de feve
reiro de 1961. {a) Adriano· 

Proc. 19.353 - Campinas - Juizo de Direito da Co
marca de Campinas - Assunto: Envia cópia do provimento 
baixado por aquele Juizo relativo à proibição da lavratura 
em notas dos cartórios da comarca supra, referente aos cha
mados "Casamento por Contrato". - Despacho: Publique
se o provimento, para conhecimento dos demais tabelionatos 
e esclarecendo-se que a Corregedoria está de acôrdo com o 
mesmo. - São Paulo, 20 de fevereiro de 1961 - (a) Samuel 
Mourão - Provimento que se refere o despacho supra: -
Provimento - O Doutor Antonio Carlos Alves Braga, Juiz de 
Direito, em exercício nas Três Varas Cíveis, e Corregedoria 
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Permanente desta Comarca de Campinas, Estado de São 
Paulo, etc. Considerando ter chegado ao seu conhecimento que 
Tabeliães desta comarca vêm lavrando em suas notas os cha
mados "casamentos por contrato", quer sob a forma de so
ciedades universais, quer sob a forma de comunhão ou loca
ção de serviços em que um homem e uma mulher impedidos 
ou não de contrairem casamento se obrigam a viver juntos 
e em comum. Considerando que tais contratos são absolu
tamente nulos pela ilicitude e pela imoralidade do seu ob
jeto (art. 145, n. 11 do Código Civil). Considerando que a 
família só se constitui pelo casamento de vínculo indissoluvel 
(art. 163 da Constituição Federal), e que se celebra de acôr
do com as formalidades do Código Civil e nos Cartórios de 
Registro Civil das Pessoas Naturais. Considerando que a 
intervenção do Tabelião em contratos daquela natureza con
corre para iludir as pessoas incautas e desconhecedoras da 
organização judiciária e da qualidade do funcionário que os 
lavra no livro dando assim aspecto externo de legalidade a 
um ato nulo. Considerando que ao Tabelião não compete 
apenas lavrar em suas notas o que as partes lhe declaram mas 
deve orientá-las e zelar pelo cumprimento exato da lei e da 
moralidade dos atos em que participe. Pelo presente Provi
mento, determina: 1.0) - Ficam todos os Tabeliães da 
Comarca, quer os da sede quer os dos distritos, expressamente 
proibidos de lavrarem em suas notas os chamados "casamentos 
por contrato" em que um homem e uma mulher impedidos ou 
não de contrairem casamento se obriguem a viver juntos, 
prestando serviços recíprocos e colocando em comunhão os 
seus bens quer êsses contratos revistam a forma de sociedade 
universal (art. 1. 368 do Código Civil), quer a de locação de 
serviços sob desobediência e aplicação da pena de suspensão, 
conjuntamente ao escrevente e ao Tabelião que lavrar e subs
crever essas escrituras. - 2·°) - Ficam, igualmente, expres
samente proibidos os Oficiais de Registro de Títulos e Do
cumentos da Comarca de transcreverem em seus livros con
tratos dessa mesma natureza por instrumento particular sob 
as mesmas penalidades do item 1.0. - 3.°) - Este Juizo e 
seus auxiliares nas correições periódicas que procederão nos 
cartórios examinarão uma a uma as escrituras lavradas, a 
fim de verificarem se foi dado integral cumprimento às deter
minações contidas neste provimento. Cumpra-se dando-se 
ampla divulgação inclusive pela imprensa, por se tratar de 
ordem que visa o interesse geral remetendo-se c6pira ao Exmo. 
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Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça do Estado. 
Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos vinte e um dias 
do mês de janeiro de mil noventos e sessenta e um, pelo Car
tório da Corregedoria Permanente. Eu, (a) Bel. Elvino Silva 
Filho, Escrivão, que datilografei - (a) Antonio Carlos Alves 
Braga, o Juiz de Direito. 

D. J. 21/2/61. 

Proc. 19.351 - São Paulo - Decio Goulart Penteado. 
Acolho as sugestões dos Srs. Curadores de Casamento (fls· 15) 
nesse sentido respondendo-se ao ofício de fls. 2. São Paulo, 
22 de março de 1961. (a) Samuel Mourão. Informação ao 
que se refere o despacho supra: Em atenção ao r. despacho 
de V. Exa., constante de fls. 12, as Curadorias de Casamentos, 
tendo presente os têrmos da representação feita pelo Sr. Ofi
cial do Regisb'o Civil das Pessoas Naturais do Nono Subdis
trito de Vila Mariana, bem assim a sugestão contida a fls . 
3 "in finis" e referendada a fls. 10 usque 11, tem a dizer que, 
realmente, de forma geral, a solução preconizada oferecerá 
melhores informações aos Curadores na apreciação das habi
litações submetidas a sua consideração. Sugerem data vê
nia, e com o fito de evitar proliferação de atestados nas habi
litações (decorrentes das "facilidades" que se vêm conceden
do nos casamentos), que a atestação da residência e domicí
lio seja feita no próprio atestado das testemunhas, visto que 
estas, por serem conhecidas das partes e por elas trazidas 
estão em condições, não só de afirmar a inexistência de im
pedimentos, como também de atestar a residência efetiva 
declarada pelOS contraentes no memorial. A admissão da 
sugestão, nos têrmos retro não poderá afetar a faculdade con
ferida aos Curadores pelo artigo 742 do Código de Processo 
Civil, eis que a prática tem evidenciado, em determinadas 
oportunidades maxime em relação ao casamento de pessoas 
extrageiras) a necessidade de mais efetiva fiscalização no 
sentido de se coibirem abusos e mesmo fraudes que por vezes, 
passam despercebidas aos Senhores Oficiais dos Registros. 
Sua aplicação, será feita, é obvio, restritamente· Assim, 
embora suscintamente expostas as razões, julgamos impres
cindivel, caso sejam aceitas as ponderações feitas, a expedi
ção de Provimento pela insigne Corregedoria Geral da Justi
ça, a fim de que a medida preconizada se torne geral e seja 
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uniformemente cumprida pelos Oficiais dos Registros Civis 
e Pessoas Naturais. São Paulo, 15 de março de 1961. (a) 
Pedro Nunes Gusmão - 1.0 Curador de Casamentos, em exer
cício. (a) Cesar Crissiuma de Figueiredo - 2.° Curador de 
Casamentos (a) Renato Hoeppner Dutra - 3.° Curador de 
Casamentos. 

Proc. 19.087 - São José do Rio Prêto - Abel Rezende 
Villares. - Mantenho a decisão desta Corregedoria, de 
24-5-50, por cópia de fls. 15. São Paulo, 25 de fevereiro de 
1961. (a) Samuel Mourão. Informação ao que se refere o 
despacho supra: 

Copia do Despacho referido no processo n. 6758-50, da 
Comarca de Ourinhos. 

Interessado: Hugo Pires, distribuidor contador e par
tidor. 

Fls· 10. 
"Mantenho a decisão inferior, bem sustentada a fls. 7 a 

9 cujos fundamentos subsistem. - O disposto no art. 1.0 da 
Lei Estadual n. 109 de 16 de JUlhO de 1948, só tem aplicação 
nos casos que enumera. - Reza êsse dispositivo. "Nas 
comarcas de l.a, 2.R e 3.a entrancias, o Distribuidor exercerá 
as funções de avaliador judicial nos processos de inventários, 
arrolamentos, pedidos de alvará para venda ou subrogação 
de bens, precatórias, avaliatorias e arrecadação de bens de 
ausentes e de herança jacente". - A locução - precatória 
avaliatória, está inserta entre os processos especificados e só 
a êles se prende. - Assim o distribuidor só atua como ava
liador nos processos administrativos j'á especificados, pelo 
que é possivel afirmar que não existem avaliadores judiciais 
nas comarcas do interior. Aplica-se pelo exposto, nos pro
cessos contenciosos o que está expresso no art. 957 do Cog. 
do Processo. - A circunstância da avaliação ser pedida por 
meio de precatória, não altera nem dilata a competência atri
buida ao distribuidor· - São Paulo, 22 de abril de 1950. (a) 
Leme da Silva". Nada mais, no referido despacho, datilo
grafado conferido por Lourival Santos Ramos, funcionário 
da Corregedoria. Visto - (a) Adriano. 
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INTIMAÇÃO DE DESPACHOS 

S. S. Judiciária - Sala 629. 

1.a Subsecretaria Auxiliar da 2.a 

Apelação no Civil - 109.617 - São Paulo. 

Apelante: 
Apelados: 

tino . 

Anita Moraes Comodo. 
Espólio de Vicente Comodo e Rosário Mar-

• "1. Vicente Comodo autorizou em agôsto de 1948, 
Antônio Peduti a vender, com exclusividade, um terreno 
loteado, mediante condições e pelo prazo de 20 anos 2· Logo 
no ano seguinte, a avença foi rescindida mediante sentença 
proferida em ação para a qual se convocou apenas Antônio 
Peduti. 3. Não obstante o cancelamento da autorização que 
tinha Antônio Peduti para vender o terreno loteado de Vi
cente Comodo, compromissos de venda êle assinou, tendo 
sido averbados à margem da inscrição do loteamento os res
pectivos contratos. 4. Os compromissários compradores co
mo lhes fôsse recusado o recebimento das prestações, que 
desejavam pagar, ajuizaram ação consignatória de pagamento. 
5. Tendo falecido Vicente Comodo sua filha Anita Moraes 
Comodo, contestou os pedidos formulados na consignatória, 
alegando a invalidade das prome3sas de venda avençadas 
quando a autorização dada a Peduti já era objeto de ação 
revocatória. 6. Os pagamentos consignados foram acolhidos, 
uma vez que deviam prevalecer as promessas de venda regis
tradas enquanto não fôssem invalidadas em ação própria. 
7. À apelação da ré foi negado provimento, surgindo, então, 
a interposição de recurso extraordinário arrimado no art. 101, 
HI letras "a" e "d" da Constituição Federal, 8. Alega a 
recorrente que por não haver acolhido a sua defesa referente 
a invalidade das vendas realizadas mediante autorização dada 
por instrumento particula.r quando os contratos eram supe
riores à taxa legal, a decisão recorrida teria ofendido os arti
gos 316, 11 do C. Processo Civil 134 H e 1289 do C. Civil. 
9. No tocante a tese da inadmissibilidade da amplitude da 
defesa nas ações de consignação e à prevalência dos compro
missos inscritos, enquanto não cancelados mediante ação pró
pria, teria havido dissídio jurisprudencial· 10. A impug
nação ao recurso está a fls. 109. 11. A decisão recorrida, a 
tôda evidência, não violou os textos legais apontados pela 
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recorrente e, também não entrou em dissídio jurisprudencial 
com os acórdãos que foram indicados. Foi admitida a am-

- - --pIa defesa- na ação de consignaçãe proposta -contr~ o espólio 
de Vicente Comodo. Considerou-se todavia, que não havia 
prova convincente da invalidade das vendas. Para essa 
invalidade seria imprescindível a demonstração que o compra
dor sabia por ocasião do negócio realizado, que 8 I utorização 
com que se apresentava o vendedor estava sendo judicial
mente rescindida. 12. Denego seguimento ao recurso. São 
Paulo 14 de Abril de 1961 (a) J. de Sylos Cintra - Vice
Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência". -
Advs. :Drs.: Gaspar E. Passos Angelo de Vita. 

D. J. 25/4/61. 

VARA DE REGISTROS PÚBLICOS 

o douto?' Raul da Rocha Medeiros Júnior, Juiz de Direito da 
Vara de Registros Públicos e Corregedor Permanente 

dos Cartórios de Registros de Imóveis da Comarca de São 
Paulo, 

no uso da atribuição que lhe confere o art. 14 do Decreto 
n. 4.786, de 3 de dezembro de 1930, tendo em vista as obser
vações feitas durante as visitas em correição procedidas nos 
cartórios de Registro de Imóveis desta comarca, a necessidade 
de corrigir erros e a conveniência de padronizar, quanto pos
sível, os serviços de cartórios do mesmo gênero resolve baixar, 
em complementação às observações e instruções deixadas em 
cada têrmo de visita, o presente provimento, com instruções 
gerais a serem observadas pelos Oficiais dos Registros de 
Imóveis desta comarca. 

1.0) - Todos os cartórios devem ser instalados em 
cômodos suficientemente amplos, bem iluminados e arejados, 
que ofereçam aos funcionários e às partes perfeitas condições 
de higiene salubridade, comodidade e segurança. Por igual, 
os seus arquivos hão de ser bem resguardados. (Dec. n. 
4.786, de 3-12-1930, art. 11, ns. V e VI). Os serventuários 
que receberam observações sôbre êste item, nos seus têrmos 
de visita, devem providenciar suas mudanças até o dia 31 de 
janeiro de 1962, impreterivelmente. 
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2.°) - Nenhum serventuário escrevente ou oficial maior 
pode entrar no exercício de suas funções sem haver assinado 
o compromisso legal. (Lei n. 819, de 31-10-1950, arts. 41 e 
42; Decreto n. 123, de 10-11-1892, art. 100. Decreto D. 12.273, 
de 28-10-1941 arts. 30 e 32, cornb. cl o art. 1.0, § único; De
creto n. 26.544, de 5-10-1956, arts. 200 e 202, comb. c! o art. 
1.0, § único; Portaria 6-A de 30-6-1949, da Corregedoria 
Geral da Justiça). 

3.°) - Nenhum escrevente ou serventuário pode deixar 
o cargo sem obter férias, licença ou exoneração, concedida pela 
autoridade competente, sob pena de demissão por abandono 
e incidência no crime definido pelo art. 323 do Código Penal. 

4.°) - A admissão de auxiliares e praticantes deve obe
decer as normas do art. 21 do Decreto n. 5.129, de 23 de julho 
de 1931, e do Provimento n. 18,53 da Corregedoria Geral da 
Justiça. Dentro do prazo de três meses, a contar da data 
dêste provimento, todos os serventuários devem comprovar 
perante êste Juízo o cumprimento dêsse preceito. 

5.°) - Todos os serventuários são obrigados a possuir 
e a trazer atualizada a sua coleção de leis, regulamentos regi
mentos, instruções e ordens de serviços atinentes às funções 
de seus cargos (Decr. n. 26.544, de 5-10-1956 art. 597, n. 
XII) . Entre as mencionadas instruções, incluem-se as deci
sões de dúvidas, que têm efeito normativo. 

6.Q ) - Os livros e papéis findos ou em andamento hão 
de ser bem conservados, encadernados, classificados e catalo
gados . Dec. 4.786, de 3-12-30 art. 11, ns. II e III) A 
reencadernação há de ser feita em cartório mesmo, de onde 
os livros não devem sair. 

7.° ~ Na escrituração há que se evitar as emendas, 
rasuras, borrões e entrelinhas. Quando ocorram, devem ser 
ressalvadas. Não se admitem espaços em branco intercala
dos, senão os que devem ser deixados entre um e outro assen
to. (Cód. Proc. Civ., art. 15 Lei de Registros Públicos, art. 
45). 

8.°) - De todos os papéis entrados em cartório, darão 
os oficiais recibo aos apresentantes, pelos quais se comprove 
a data do recebimento, ainda que a apresentação tenha sido 
apenas para exame e cálculo de emolumentos. Com o recibo 
a parte poderá exigir a devolução do documento ou reclamar 
contra a eventual morosidade de seu andamento. Por outro 
lado, os próprios cartórios ficarão livres da importunação da
queles que tendo deixado seus titulos em mãos de interpostas 
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pessoas, vão procurá-los no cartórios, obrigando seus fun
cionários a demoradas e improfícuas buscas. Esta recomen
dação encontra apoio legal no art. 14 da Lei de Registros 
Públicos, onde diz que "os oficiais adotarão o melhor regime 
interno de modo a assegurara as partes a procedência da 
apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se, sempre o 
número de ordem geral". Como nos cartórios de grande mo
vimento é impraticável a prenotação imediata dos títulos 
apresentados, tanto mais em comarca como esta em que a 
competência para o registro se divide entre dezesseis cartó
rios, cumpre adotar o mencionado recibo ou "talão de exame" 
que eventualmente servirá de prova de precedência da apresen
tação. Se até quanto aos pedidos de certidão, a lei assegura 
aos interessados a possibilidade de reclamar contra a demora 
de sua expedição (art. 24), quanto mais não se há de asse
gurá-los quanto à pronta efetuação dos registros, que são 
atos 'de mais relevantes consequências! 

9.°) -- - No arquivo, os cartórios se absterão de reter 
quaisquer papéis, desde que o arquivamento não seja expres
samente determinado por lei. Observe-se neste particular a 
decisão proferida no processo de dúvida n. 430-61, publicada 
no Diário Oficial de 13 dêste mês e ano. 

10.°) - A prática de compor o extrato do título, antes 
de efetuar o seu registro, adotada pela maior parte dos cartó
rios ainda que não seja obrigatória é muito louvável, pois 
que dá certa segurança ao serviço. No extrato se registram 
tôdas as buscas efetuadas para a execução do registro, como 
se anotam tôdas as referências aos registros, averbações e 
indicações concernentes ao título extratado. Recomenda-se 
que se faça extrato pelo menos dos títulos que forem preno
tados e devolvidos às partes para a satisfação de exigências, 
ou encaminhados a juízo para solução de dúvida. Junto ao 
extrato ficará cópia da exigência feita ou da dúvida sus
citada. Em qualquer margem do título, far-se-á referência 
à sua apresentação em cartório, por onde, na sua volta, o ofi
cial localize o extrato e verifique se a exigência foi satis
feita. 

11.°) -Quanto à escrituração de cada um dos livros 
em particular, cumpre observar na do Protocolo, o seguinte: 

a) O provimento l/50 da Corregedoria Geral da Justi
ça, na parte em que diz: "a escrituração do Protocolo con
soante determina a lei dos registros públicos, é privativa do 
Oficial, e somente em seus impedimentos legais poderá ser 
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feita pelo seu substituto ou Oficial Maior. De há muito vem 
esta Corregedoria recomendando a observância dêsse pre
ceito legal, sendo visceralmente errada a prática em uso, 
consistente em ser o Protocolo escriturado, concomitante
mente pelo Oficial e pelo Oficial Maior ou somente por êste, 
sem que se verifique impedimento ou afastamento do Oficial". 

b) Não se admitem aspas nem abreviaturas nos nomes 
dos apresentantes. Quando muito, se dipensa a repetição 
da data - mês e dia - uma vez lançada na primeira preno
tação do dia e no têrmo de encerramento diário. 

c) Na coluna referente à qualidade do título há que 
se mencionar se o documento é público ou particular, obede
cendo-se a nomenclatura do art. 237. Sendo público, o ofi
cial mencionará a sua espécie: escritura, formal, carta de 
sentença, etc. 

d) Como apresentante não figurará o mero portador 
do título, mas sim a parte a quem o título pertencer - outor
gante - ou outorgado, etc. 

e) A qualidade do lançamento será uma das três: ins
crição, transcrição ou averbação. N o caso de transmissão e 
hipoteca simultânea, sob a mesma prenotação far-se-ão os 
dois lançamentos: transcr. e insc. 

f) Efetuado o registro, mencionar-se-á, na coluna das 
anotações, o número com que foi lançado, o livro e fôlha do 
lançamento, seguindo-se a data abreviada e a rubrica do ofi
cial. O Regulamento dos Registros Públicos é sistemático; 
porisso, deve-se procurar na parte referente ao Registro de 
Títulos e Documentos aquelas regras necessárias de escritu
ração, que foram omitidas na parte do Registro de Imóveis. 
Observe-se, pois, o preceituado no art. 157, Entretanto a 
exigência da data, linha por linha anotação por anotação, pode 
ser dispensada desde que, no têrmo de encerramento diários, 
se declare que foram registrados no mesmo dia os títulos 
protocolados sob números tais e tais. 

g) O encerramento diário do Protocolo deve ser feito 
por têrmo e não por certidão. "Têrmos de encerramento 
diário do protocolo" sã,o expressõeS uSádas pela. lei, nomeada. 
mente nos arts. 163, 215 § 2.° e 224. Encerramento, como 
foram encontrados com êstes dizeres. "Certifico as preno
tações TIS. tal, a tal, Dou Fé. (Data e assinatura) " - são ab
solutamente inexpressivas e não satis'fazem à exigência legal. 
A lei não estipula uma fórmula, por assim dizer, sacramental. 
Nesse caso, deve ser observada a regra geral do art. 15 do 
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Cód. Proc. Civil - "Quando a lei não prescrever forma deter
minada, os têrmos e atos processuais conterão somente o 
indispensável à realização de sua finalidade, não sendo admis
.síveis espaços em branco nem entrelinhas, rasuras ou emendas 
não ressalvadas. Não se usarão abreviaturas e serão escri
tos por extenso os números e as datas". Pode~se pois, adotar 
a fórmula seguinte, como têrmo de encerramento: "Aos 
. .. de... de mil novecentos e sessenta e um, à hora regula
mentar, encerrei o expediente, havendo registrado... (men
cionar o número) títulos prenotados de número tal a tal. 
(Assinatura) ". 

h) Havendo adiamento de algum registro, para preen
chimento de exigência fiscal, por dúvida ou outro qualquer 
motivo, deixam-se algumas linhas em branco, na coluna das 
anotações ao lado da prenotação, e declara-se no têrmo de 
encerramento diário do Protocolo mais o seguinte: " Adiei 
o registro do título prenotado sob n.... por (declarar o 
motivo) . Devolvi-o ao apresentante e concedi-lhe o prazo 
de. .. dias para o suprimento da falta. Deixei... linhas 
em branco, na coluna das anotações, para ulterior lançamen
to". Ou, ainda: Adiei o registro do título prenotado sob 
n.o . . .. por ... Suscitei dúvida, que encaminhei ao juizo, 
após haver intimado o apresentante, na pessoa do portador". 

- i) Decorrido o prazo concedido ao apresentante para 
o suprimento da exigencia legal, sem que dentro dele, o título 
seja reapresentado, a prenotação será cancelada. No cance
lamento declarar-se-á esse motivo. 

- j) Todavia, se houver sido suscitada dúvida, a pre
notação não se cancela enquanto o oficial não receber comu
nicação de sua decisão pelo juiz. Se a decisão fôr proferida 
após o prazo de trinta dias, ao receber sua comunicação, ofi
cial cancela a primitiva prenotação e, sendo caso, abre outra. 

- k) Enquanto a prenotação estiver em aberto, todas 
as certidões que digam respeito ao imóvel a que ela se refere, 
devem mencioná-la. Para isso, é preciso que seja anotada 
no Indicador Real ou Pessoal. 

- 1) E' vedado mencionar fatos extranhos aos objeti
vos do registro, em qualquer de seus livros, nomeadamente 
no Protocolo, como, por exemplo, homenagens a pessoas 
vivas ou falecidas, por mais respeitáveis que tenham sido. 

- m) O encerramento do Protocolo há que fazer-se 
diàriamente todos os dias uteis, ainda que não tenha havido 
prenotação alguma. O oficial deve colecionar os decretos de 
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pontos facultativos e feriados esporádicos, podendo mesmo 
mencioná-los no termo de encerramento do dia útil subse
quente. 

- n) Os números de ordem dos lançamentos no pro
tocolo hã de ser seguidos, um para cada título e objeto. As 
exceções vêm mencionadas na lei: I) "na permuta haverá 
duas transcrições com referências reciprocas e númm'os de 
o-rdem seguidos no protocolo ... (art. 203); lI) "havendo 
transmissão e hipoteca, simultaneas, de um imovel, com o 
mesmo número de ordem, se fará duplo registro com referên
cias reciprocas", (art. 204); III) se os titulos se referirem 
ao mesmo objeto, terão o mesmo número de ordem, seguido de 
letras (art. 202). Exemplo: escrituras que se completam, 
como a originária e a de retificação e ratificação apresentadas 
concomitantemente; IV) um mesmo instrumento pode conter 
vários contratos, como a compra e venda de varios imóveis ou 
varias compras. e vendas de imóveis. Ou, pode conter uma com
pra e venda, com anuência do anterior compromissário com
prador, e promessa de venda subsequente a este mesmo 
aÍluente como sucede com frequencia nos negócios dos Ins
titutos de Previdência. Nesse caso, o mesmo instrumento dá 
entrada no Pl'otocolo duas ou três vezes, uma para averbação 
da cessão (se não se trata de mera indicação), outra para a 
transcrição e a terceira para a inscrição do novo compromisso, 
sob número de ordem diferentes. 

12.°) - As condições dos contratos hão de ser registra
das na coluna própria, com detalhes, não obstante se trate de 
registro por extrato, sendo inaceitavel a prática de mencionar
se simplesmente. "As do contrato". O registro há de ser 
completo, o que não significa que seja integral. Para o re
gistro integral há o Livro Auxiliar. Mas, quem o consultar 
precisa ter idéia segura e completa do direito do adquirente ou 
do credor, consignado no registro. 

13.°) - As remissões de uns a outros lançamentos do 
mesmo çartório' são atos obrigatórios, exigidos por lei para 
maior segurança e facilidade das informações e certidões 
que o oficial está obrigado a fornecer. Mas não dão direito 
a custas. A renda do cartório será auferida apenas das 
transcrições, inscrições, averbações, prenotações em casos 
de adiamento do registro, intimações, certidões e informações 
verbais que exigirem buscas. 

14.°) - A subscrição dos registros pelo oficial será feita 
na linha imediata à ultima escriturada da coluna mais avan-
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çada (art. 225). Recomenda-se o fechamento de todas as 
colunas por um traço em seguida ao ponto. 

15.°) - Na escrituração por extrato - livros 2, 3, 4 e 5 
- cada requisito deve ser lançado na sua própria coluna, não 
se permitindo o aproveitamento de espaços em branco de 
outras colunas senão na transposição da página como pre
ceitua o art. 184, alínea "d": "Se todos, ou alguns dos requi
sitos, tiverem de ocupar mais de uma pagina serão transpor
tados para a seguinte: quando, porem, somente um dos requi
sitos da inscrição tiver de continuar no verso da folha seguinte, 
prosseguirá o respectivo lançamento, ocupando toda a la1'gum 
disponível da mesma folha, até se completa?", deixando-se, em 
todo o caso, livre a coluna destinada às averbações". 

16.°) - Não se admitem remissões a lapis. Toda a es
crituração há de ser feita com tinta escura e indelevel. (Ob
serve-se, a proposito, o Provimento 15-60 da Corregedoria 
Geral da Justiça). 

17.°) - A escrituração dos livros não deve fazer por 
certidão. Trata-se de registrar, tão só, os titulos ou docu
mentos apresentados, e que se comportarem nas atribuições 
do cartório. 

18.°) - Quanto ao "Livro Auxiliar", sua transforma
ção em livro de registro de documentos constitui falta grave, 
reveladora de ignorância do ofício. Como o seu próprio 
nome indica, êsse livro é auxiliar dos demais livros do cartó
rio (2, 3, 4, 5e 8). Nele só poderão ser registrados, verbo 
adverbum, os títulos registrados por extrato nos outros 
livros, pois não é um livro autônomo, mas auxiliar. O que 
não puder ser registrado por extrado nos demais livros, não 
poderá, consequentemente, ser registrado verbo adverbum 
no Livro Auxiliar. Daí dizerem, o art. 213, "sem prejuízo 
daquelas", e o art. 197, "independentemente do que couber 
em outros livros". Assim, se a escritura, cujo registro inte
gra foi solicitado, não se referir a nenhum ato cujo registro 
por entrato caiba em outros livros, quer por não ser objeto 
pertinente ao Registro de Imóveis (como a venda de um cami
nhão, a transferência de uma posse, etc.), quer por faltar ao 
título requisito essencial ao registro por extrato (como a indi
viduação do imóvel, a qualificação do outorgante, ausência de 
outorga uxória ou do seu suprimento, etc.), também o regis
tro integral dêsse título não poderá ser feito. Tanto é certo, 
que a lei exige a referência do registro integral ao registro 
por extrato e vice-versa (arts. 197 e 213). 
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19.°) - Os pactos ante-nupciais serão registrados -nos 
cartórios dos domicílios conjugais. tsse registro s6 se efe
tuará após a realização do casamento, comprovada pela res. 
pectiva certidão. E depende de requerimento escrito, uma 
vezvez que será nesse requerimento que as partes indicarão o 
domicilio do casal e as transcrições ou inscrições a cujas mar
gens devem ser averbadas. 

20.°) - Quanto à inscrição de bem de família, observe
se o seguinte: a) apresentada, será a escritura prenotada 
e autuada: b) no têrmo de encerramento diário do proto
colo, mencionar-se-á o número de linhas deixadas em branco, 
ao lado da prenotação, para a ulterior anotação do registro: 
b) no processo, expedir~se-á edital, com observância do pre
ceituado no art. 649 do Código do Processo Civil, ficando 
cópia nos autos; d) sendo de trinta dias o prazo do edital, é 
óbvio que a vigência da prenotação será maior que êsse prazo,. 
O preceituado no artigo 231 da L. R . P. quanto à nova preno
tação, não terá lugar se não fôr impugnado o registro; e) 
nos autos, certificará o oficial a data da expedição e da publi
cação do edital, o transcurso do seu prazo; a ocorrência ou 
não de reclamação; f) anexará aos autos a fôlha do jornal 
que houver publicado o edital; g) decorrido o prazo sem 
reclamação, efetuará o registro, anotará no protocolo, certi
ficará no processo que o registro foi feito e devolverá ao apre
sentante a escritura, com as devidas anotações; h) ocorrendo 
reclamação, anexa-Iá-á ao processo e devolverá o título ao 
apresentante com uma cópia da reclamação; fará a devida 
anotação da ocorrência no protocolo; e arquivará o processo; 
i) a inscrição do bem de família faz-se no livro 4, como manda 
o art. 277 do Regulamento de Registros Públicos e, em 
seguida, será a mesma escritura transcrita verbo ad verbum 
no "Livro Auxiliar", em obediência ao art. 650 do C.P .C. 
combinado com a alínea do art. 197 daquele Regulamento, 
onde diz que o registro no Livro Auxiliar "s6 se fará em 
casos expressos em lei, ou a requerimento da parte, etc." 

21.°) - Quanto ao processo de inscrição de loteamento 
e a escrituração do Livro 8, cumpre observar o seguinte: a) 
o processo obedecerá às formalidades do processo judicial, com 
autuação, prenotação no protocolo, têrmos e certidões de anda
mento, numeração e rubrica de suas fôlhas, como detenw.na 
o art. 2.° do Decreto n. 3.079, de 15-9-38; b) as notificações 
dos prestamistas em atrazo devem ser autuadas em apar
tado; c) as inscrições, entre outros requisitos, mencionarão 
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as datas dos respectivos memoriais, que são justamente os titu~ 
los que se inscrevem. A menção dessa data é requisito essen
cial, pois que a escrituração do Livro 8 é idêntica à do Livro 
Auxiliar. Observe-se, pois, o preceituado no art. 198; d) 
as vendas a vista, de imóveis loteados, não estão sujeitas a 
averbação. As averbaçõ8s que a lei determina são dos con
tratos de compromisso, de financiamento, suas transferências 
e recisões - (Dec. Lei n. 58, art. 4.°, b) - Entretanto, como 
essa transcrição importa em desmembramento do imóvel ori
ginário, como desmembramento averbar-se-á no Livro 8, e 
anotar-se-á no respectivo índice, em observância ao precei
tuado no art. 285; e) transcrito o contrato definitivo de com
pra e venda de terreno loteado, cancela-se a averbação do 
contrato de compromisso (dec. Lei n. 58, art. 7.°, item c). 
Tal cancelamento é obrigatório; f) os nomes dos compromis
sários compradores de terrenos loteados também estão sujeitos 
a lançamento no Livro 7; para cada loteamento, organizarão 
os cartórios um esquema de quadros e lotes, à guiza de indi~ 
cador real, onde anotem os números das averbações de compro
missos, cessões e transmissões definitivas e quaisquer outras 
averbações referentes a cada lote. 
22.°) - Os indicadores real e pessoal são livros obrigatórios, 
que não podem ser substituidos por fichários. Os fichários, 
entretanto, são realmente úteis e facilitam e abreviam sobre
maneira as buscas, desde que convenientemente escriturados 
e manejados. 

23.°) - Na escrituração d0 Indicador Real foram en
contrados inúmeros êrros. Para que se atenda à intenção da 
lei e se obtenha dêsse livro o máximo de utilidade a que é 
destinado a dar, é preciso que se observe o seguinte: O 
Indicar Real, como diz o art. 188, será o repertório de todos 
os imóveis. Dividido em partes, tantas quantas forem as 
divisões administrativas da circunscrição, - subdistrito, dis
tritos, municípios - reservar-se-á um espaço (um sexto da 
página) para cada imóvel. Pelo desmembramento, têm nas
cimento outros imóveis, que, no livro, irão ocupar outros 
espaços, sob números diversos. Sob o número primitivo per
manece apenas o remanescente do imóvel que sofreu o des
membramento. Sendo transmitido êsse remanescentes, lan
ça-se o nome do novo proprietário na primeira ilha inteira
mente em branco, abaÍlto do primeiro ou anterior proprietá
rio. O desmembraménto, pelo contrário, é consignado na 
coluna das anotações, pela remissão ao número de ordem que 
tomar o imóvel desmembrado. Se o remanescente, ou mes-
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mo o imóvel originário, é aglutinado a outro do mesmo dono 
e transferido conjuntamente a novo adquirente, surge um 
imóvel novo, com outras características, que será lançado 
sob novo número de ordem no mdicador Real, fazendo-se 
as devidas remissões aos números precedentes e cessando, 
daí para a frente, a escrituração referente aos dois imóveis 
anteriores, que deixaram de existir. 

24.°) - O Indicador Real sem o índice determinado 
pelo art. 189 é, a bem dizer, inútil. O mencionado índice é 
obrigatório. Os cartórios que ainda não o possuem devem 
fazê-lo e completá-lo até a correição do início do próximo ano. 
Para ésse índice, o melhor método, por ser o mais simples, 
mais econômico, quer na sua feitura, quer na sua guarda, 
quer na quantidade de material que exige, e o mais eficaz por
que apresenta todos os imóveis da circunscrição numa posição 
esquemática, é o de fôlhas destacáveis reunidas em pastas 
grampeadas ou parafusadas. Para cada rua destina-se uma 
fôlha ou mais, com tantas linhas numeradas quantos forem 
os metros lineares de seu comprimento. Sendo métrica a 
numeração adotada na cidade, o imóvel será procurado na 
linha correspondente ao seu número; se se tratar de terreno, 
a indicação será colocada em qualquer dos números corres
pondentes ao seu afastamento do ponto iüicial da rua, o que 
será fácil de verificar, através dos mapas com indicação de 
escala; se o prédio mudar de numeração, ou, na reconstrução, 
receber duas numerações, é só acrescentar mais uma indica
ção na linha correspondente. A indicação será apenas para 
o número de ordem do Indicador Real. As ruas designadas 
por números ou letras serão melhor determinadas pela men
ção daquelas outras de onde partem ou pela adjunção do 
nome do loteamento a que pertençam. Quando a rua mudar 
de denominação, é só mencionar o fato no alto da página, 
indicando também o decreto que determinou a mudança. 
No índice gera1 das ruas, entretanto, figurarão os nomes todos, 
com remissão dos mais antigos ao atual. Quanto aos imóveis 
l'urais, serão agrupados por bairros com seus respectivos 
nomes, ou, não tendo nomes, pelos de seus proprietários, da 
melhor forma que sug"erir a inteligência e imaginação de 
cada serventuário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

São Panlo. 19 de maio de 1961. 
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JUflsprudêncIa 

o juiz da 2.a Vara da Fazenda Estadual, sr. Francisco 
Negrisolo, acaba de proferir decisão que se reveste do maior 
interesse para a classe dos serventuários da Justiça. Refere
se a sentença a mandado de segurança impetrado por da. Ivone 
Aparecida Mungali Catelli contra ato do presidente do Insti
tuto de previdencia. Alegou ela que foi casada com o sr. Ma
rio C atelli , escrevente do Cartorio do Registro Civil do Sub
distrito do Ipiranga e oficial-maior desde 13 de maio de 1935 
até 14 de dezembro de 1959, quando faleceu, após 33 anos de 
efetivo exercício. Era o escrivão contribuinte da Carteira de 
Aposentadoria dos Servidores da Justiça a sua criação. Plei
teou, por isso, a viuva, junto ao Instituto, lhe fossem pagos 
os beneficios previstos no art. 4.°, da lei 5.301, mas não obteve 
deferimento. 

O juiz Francisco Negrisolo, na sentença que proferiu, 
salientou que o Instituto se recusou a pagar o beneficio por
que o falecimento do marido da impetrante ocorrera antes 
da aposentadoria. Entendeu o Instituto que, embora o ser
vidor tivesse prestado mais de 30 anos de serviços, como não 
requerera a aposentadoria, não fazia jus ao recebimento de 
proventos da Carteira de Aposentadoria. 

O juiz, todavia, salentou que a tramitação do projeto de 
lei n.o 346, de 1960, favorece a pretensão da impetrante. 
"Com efeito - acentuou = o projeto de lei em questão, que 
modifica. o art. 4.°, da. lei 5.301, visou exatamente corrigir 
uma injustiça contida na lei. O projeto parte, todavia, da 
suposição de que o direito, apesar da imperfeição da lei, 
jamais poderá ser negado ao ftíncionario que ao falecer já 
contava mais de trinta. anoS de serviço, porque ° seu direito 
está implicito na faculdade que tinha de requerer a aposen
tadoria ainda em vida. 
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"A lei 5.301 - é uma lei de cara ter previdenciario e 
não comporta interpretação restrita, como se pretende. 
Antes, deve ela ser interpretada com sentido de humanidade, 
mormente em se tratando, como no caso, de pensão requerida 
por uma viuva. Se ao julgador dá à lei o direito de decidir 
por equidade, com maior razão à equidade deve ser aplicada 
pelos administradores, notadamente em casos como o que 
aqui estamos examinando. Equidade quer dizer igualdade. 
Assim, uma vez que o servidor já contava mais de 30 anos 
e estava em dia com as suas contribuições, não vejo como 
negar à vi uva do direito à pensão, pois que a sua aposenta
doria não se verificou por um desses acidentes naturais, no 
caso a morte do escrevente, pois que já há três anos fazia· 
ele jus a esse merecido descanso. Não importa alegar que 
a Carteira é de aposentadoria. Não é ela só de aposentado
ria, pois que concede pensão às vi uvas dos serventuarios já 
aposentados". 

Pondera o juiz que, ao aceitar a contribuição do serven
tuario, a Administração obrigou-se por um verdadeiro con
trato de adesão e, estabelecido o direito à aposentadoria, 
negar não se pode o direito à pensão aos seus sucessores, sob 
pena de uma interpretação imperfeita da lei. "E o juiz, na 
aplicação da lei, deve ter em vista os fins sociais a que ela 
se dirige e as exigencias do bem comum, consoante, aliás, 
determina o ar. 5.0 da Lei de Introdução ao Codigo Civil." 

Por esses motivos, o magistrado concedeu a segurança. 
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