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Leis e Decretos 

GRATIFICAÇAO AOS OFICIAIS 
DO REGISTRO CIVIL 

LEI N.o 4. 071-A - DE 15 DE JUNHO DE 1962 

Dis1Jõe sôbTe gmtificação mensal, aos Oficiais 
do Regist1'O Civil, e dá outras providência8. 

o Presidente da República 

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

Art. 1.0 É assegurada, mensalmente, aos Oficiais do 
Registro Civil, uma gratificação de Cr$ 3.000,00 (três mil 
cruzeiros) que correrá a conta do Mini.stério da Justiça e 
Negócios Interiores. 

§ 1.0 O Orçamento Federal consignará, anualmente, na 
rubrica própria, a verba correspondente e mais a que se fizer 
necessária ao pagamento dessa despesa. 

§ 2.° O pagamento se efetuará por intermédio elas Cole
torias de Rendas Federais. 



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

Brasília, 15 de junho de 1962; 141.° da Independência 
e 74.° da República. 

JOÃO GOULART 
Tanc1'edo Neves 
Alfredo Nasset' 
Walthet' M o1'eim Salles 

LEI N.o 4.072 - DE 16 DE JUNHO DE 1962 

AC1'escenta parágrafo único ao art. 4.0 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n.o 5.452, de 1.° de maio de 1943. 

O Presidente da República: 

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

Art. 1.0 - Ao art. 4.° da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio 
de 1943, é acrescentado o seguinte parágrafo único. 

"Art. 4.° ........................................ . 

Parágrafo único - Computar-se-ão, na contagem de 
tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, 
os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho 
prestando serviço militar ... (VETADO) ... e por motivo de 
acidente do trabalho", 

Art, 2.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 16 de junho de 1962; 141.° da Independência e 
74.° da República. 

J'JÃO GOULART 
Tanc1'edo Neves 

D. União 18/6/62 



Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N. 1, DE 24.1.1962 

O desembargador Euclides Custódio da Silveira, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo: 

Atendendo a deliberação do E. Conselho Superior da 
Magistratura em sessão de 15 do corrente, ao apreciar a 
Portaria n. 1-62 da Corregedoria e o assunto ali tratado, no 
que se refere à rubrica de livros dos cartórios e a entrega 
de escrituras e outros documentos nos cartórios de registros; 

Atendendo a que, no tocante a determinados aspectos do 
serviço cartorário, as velhas leis e regulamentos pedem 
revisão interpretativa capaz de amoldá-las, na medida do pos
sível, às necessidades do momento atual; 

Atendendo a que os artigos 6 e 199 do Regulamento dos 
Registros Públicos (Dec. 4.857, de 9.11. 39) exigem a rubrica 
dos livros de uso obrigatório nos cartórios "pela autoridade 
judiciária competente ", sem precisar à forma ou modo; 

Atendendo, por último, ao que expressamente estatue o 
art. 5.° letra "g" do Decreto lei n. 14.234 de 16 de outubro 
de 1944. 

Determina: o Provimento n. 6-61 passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

RUBRICA DE LIVROS 

I - É facultado o uso da rubrica do Juiz competente, por 
meio de chancela, nos livros de cartórios, em geral, salvo 
nos termos de abertura e encerramento, que serão rubricados 
de próprio punho; do têrmo de abertura constará o nome do 



serventuário encarregado da aposlçao da chancela judicial e 
responsável pela verificação da regularidade da paginação 
do livro. 

II - Tal faculdade é extensiva ao Juizo da Vara dos 
Registros Públiros da Capital (Dec. Lei n. 14 .234, de 
16.10.1944, art. 5.°, letra "g"), cabendo a Juiz ou Juízes 
Auxiliares que lhe forem designados, rubrilar os livros dos 
tabelionatos e dos Registros Públicos nos têrmos do item n. r, 
assim como ínspecionar os respectivos cartórios, ressalvada a 
competência relativa do titular da Vara quanto a aplicação 
de penas disciplinares e a expedição de provimento. 

lIr - Nenhum livro deverá ser rubricado sem a exibição, 
ao Juiz Corregedor, do anterior findo, observando-se o art. 7.° 
do Decreto n. 4.857, de 1939, sempre que o movimento do 
cartório o exija. 

ENTREGA DE ESCRITURAS NOS CARTóRIOS 

IV - A entrega de escrituras e outros documentos para 
registro, nos cartórios competentes, far-se-á pelo método mais 
prático possível, sem entraves inúteis, a critério dos respec
tivos serventuários, mediante recibo em forma regular, com 
os esclarecimentos e dizeres do modêlo em uso, passado pelo 
próprio serventuário, pelo oficial maior ou por escreventes 
habilitados, que os receber, com sua assinatura legível a tinta 
e aposição do carimbo usual do cartório no recibo, no livro de 
cargas ou no papel avulso em que os documentos estiverem 
relacionados. 

V - A mesma regra deve ser aplicada quanto à entrega 
de autos, requerimentos e outros papéis nos cartórios em 
geral. 

CORREGEDORIA PERMANENTE 

Tendo em vista o disposto no art. 5.°, letra "g" do Decreto 
n. 14.234 de 16 de outubro de 1944, a correição permanente 
dos cartórios dos tabeliães e oficiais dos Registros Públicos, 
na comarca da Capital, compete ao Juizo da Vara de Registros 
Públicos. 

Em consequência, a fim de se adaptar o edital de desig
nação de corregedores permanentes para o corrente ano de 



1962, à exigência da lei citada, corrigindo-se qualquer outra 
anomalia porventura existente, determina venham conclusos 
os autos respectivos. 

P. e Cumpra-se. 

Euclides Custódio da Silveira 
Corregedor Geral da Justiça 

D. V. J. 25/1/62 

INTERPRETAÇÃO DO PROVIMENTO 1-62 

A fim de evitar errônea interpretação do Provimento " .... 
n. 1-62, em que já incorreu artigo publicado por certo ves-
pertino desta Capital, esclareço que o Provimento n. 6-61, 
desta Corregedoria Geral, só foi revogado na parte referente 
a rubrica de livros (item IlI) e explicitado na concernente 
a entrega de escrituras e outros documentos para registro. 
No mais, continua em vigor o Provimento n. 6-61. 

D. J. 15/2/62. 

PROC. 19.891 - SÃO PAULO 

Roberto Gomes Soares e Dilza Amaral. A questão ven
tilada neste procesl:\o tem dado margem a controvérsias. En
tendem uns, efetivamente, que não é possível celebrar-se o 
casamento civil perante Juiz que não o do domicílio dos 
nubentes, mas outros sustentam que só é necessário proces
sar-se nesse domicílio a habilitação, podendo o enlace reali
zar-se em Juizo diverso. Carvalho Santos, por exemplo, em 
comentário ao art. 192 do código civil (vo1. 4.°, págs. 87 a 88, 
da 1.a ed.) assim se pronuncia: "Nêste artigo (192) o 
código, a nosso ver, fornece os elementos para resolver a 
questão. E a resolve no sentido do casamento só poder ser 
celebrado nas circunscrições do registro civil em que um ou 
outro nubentes residirem. De fato si o código permitisse 
que o casamento pudesse ser celebrado em outro lugar que 
não o da residência de um dos nubentes, exigiria necessària
mente que a publicação dos editais neste lugar também fôsse 
feita, porque não seria possível que o casamento se celebrasse 
sem que o oficial do registro estivesse de posse dos autos da 
habilitação. Ainda mais: dispõe o Código no artigo 182 que o 
registro dos editais se faça !lO cartório do Oficial que os 



houver publicado, dando-se dêles certidão a quem pedir, o 
que mostra igualmente que o código não permite que o casa
mento se reaize em outro lugar que não o da residência de 
um dos nubentes. Por isso que não seria possível que jdsta
mente no lugar em que se celebrasse o casamento não fôsse 
registrados os editais e nem fôssem êstes também ali publi
cados. Compreende-se fàcilmente que assim seja porque para 
haver a celebração do casamento é imprescindível que haja a 
publicação dos editais dos proclamas e esta publicação deve 
ser feita nos lugares em que os nubentes sejam conhecidos, 
o que não acontece, em regra, naqueles lugares em que nenhum 
dêles tem a sua residência". O grande Juiz, ministro Laudo 
de Camargo, também pensa do mesmo modo e quando De
sembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo teve opor
tunidade de proferir voto anulando um casamento realizado 
nas condições indicadas, isto é, fora da residência dos nubentes 
e, aliás, no mesmo Estado. (Aqui pretende-se celebrar um 
casamento, em São Paulo, de noivos que moram, os dois, em 
Belo Horizonte). tsse voto encontra-se publicado na "Rev. 
Trib." 79-159. Lidio Mariano, em seu livro "Lei do Casa
mento Civil", sustenta idêntica afirmação dizendo que o 
domicílio de qualquer dos nubentes é que é o competente tanto 
para a habilitação como para o casamento. Fora dêsse do
micílio não é possível. Outros, porém, entre os quais Macedo 
Soares (Casamento Civil), Lafaiete e o acórdão em que foi 
proferido o citado voto de Laudo de Camargo que nela figurou 
como vencido, entendem qu~ a celebração do ato em questão 
pode ser feita em qualquer circunscrição desde que os noivos 
tenham se habilitado regularmente no distrito onde residem. 
Em face dessa divergência o mais acertado é autorizar o 
casamento dos requerentes nesta Capital, mas processando-se 
pelo Cartório escolhido nova pubicação de editais e audiência 
do Ministério Púbico que não pode evidentemente, em assunto 
de tão alta importância, ser dispensada. É que, como bem 
referiu o Desembargador Marcelino Gonzaga, no processo 
indicado na informação de fls. 5 "a lei concede a faculdade 
para oposição de impedimentos até o ato da celebração do 
casamento, permitindo, também, que até aquele momento, os 
pais, tutores e curadores retratem seu consentimento (art. 
187 e 189 Cód. Civil). Na conformidade do exposto autorizo 
a celebração do casamento dos requerentes perante o Juizo 
do 29.0 subdistrito (Jardim Paulista), dando-se conhecimento 
desta decisão em sua íntegra, aos respectivos Juiz de Casa-



mento e escrivão. - São Paulo, 26 de junho de 1961 (a) -
Samuel Mourão. 

PROCESSO N. 153/62 

Dúvida - 15.0 Registro de Imóveis - Coluna Sociedade 
Editôra Ltda. - Vistos, etc. I - O Oficial do 15.0 Registro 
de Imóveis suscitou dúvida quanto ao registro da escritura 
de fls. 4-6, lavrada aos 23 de novembro de 1961, por ter sido 
pago o imposto de transmissão "inter-vivos" ao Estado, e 
não ao Município, em face da emenda constitucional de 21 de 
novembro de 1961. 

O suscitado, impugnando a dúvida, diz falecer compe
tência ao Oficial do Registro para tomar posição na c.ontro
vérsia da titularidade do imposto referido. Ao demais só a 
28 de novembro de 1961, é que foi promulgada a lei municipal 
regulando a espécie. 

O parecer da Curadoria é pela improcedência da dúvida. 
Isto posto: 
II - A dúvida é improcedente. Se o imposto de trans

missão "inter-vivos" foi recolhido, com a transcrição da 
respectiva guia na escritura registrada, está satisfeita a exi
gência legal, pouco importando que o recolhimento tenha sido 
feito à Fazend.a Estadual e não à Municipal. É que à época 
de seu recolhimento ainda pairava dúvida a quem competia 
recolhê-lo e a Lei Municipal regulando a espécie só foi promul
gada a 2'8 de novembro de )961, quando a escritura é de 23 
do referido mês e ano. 

Caso a Prefeitura se julgue prejudicada, deverá voltar-se 
contra a Fazenda Estadual para receber, no Juizo próprio, 
o que entender de direito. 

III - Pelo exposto, julgo improcedente a dúvida, a fim 
de que se faça o registro da escritura de fls. 4-6, uma vez, 
é lógico, satisfaça ela os demais requisitos de lei. 

Devolvam-se os documentos ao suscitado. Sem custas. 

P. R. Int. São Paulo, 19 de fevereiro de 1962. Advogado: 
Roger de Carvalho Mange. 

Publicado: 
No Diário Oficial de 8/3/62, pág. 33. 
Vara de Registros Públicos. 
(Diário Oficial da Justiça.) 



PROC. 19.834 - ESTADOS DE SÃO PAULO 
E MATO GROSSO 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - 6.a 

Região. - Acôlho a informação e sugestão do dr. Corregedor 
Permanente à fls. 26 e em conseqüência, determino o arquiva
mento do presente processo. - Publique-se para conheci
mento dos interessados. - São Paulo, 27 de junho de 1962. 
- a) Alexandre Delphino de Amorim Lima, Corregedor 
Geral da Justiça em exercício. - Despacho a que se refere 
a informação Supra: Em observância ao despacho de fls. 
32v., do qual se infere, pela correlação com despachos ante
riores, que V. Exa. quer o parecer desta Corregedoria Per
manente sôbre a representação de fls. 2 do Conselho Regional 
de Engenharia e Arquitetura - 6.a Região, tenho a dizer a 
V. Exa. que subscrevo a manifestação do ilustre e zeloso 
presidente do Colégio Notarial do Estado de São Paulo lan
çada às fls. 26. A lei se presume conhecida e respeitada por 
todos, especialmente por aquêles a quem especialmente se 
dirige e que não incumbidos de executá-la. Ora, a Reprte, faz 
uma acusação generalizada e vaga de transgressão das leis 
que regulam o exercício da profissão de engenheiro por parte 
dos tabeliães de notas e oficiais de registro de títulos, do
cumentos e pessoas jurídicas, ao mesmo tempo que pro
pugna por uma interpretação inaceitável das mencionadas 
1eis. Assim, sou de parecer que não tem cabimento nenhuma 
recomendação de V. Exa. para que os mencionados l'lerven
auários observem dêste ou daquêle modo ditas leis, sem que 
primeiro se provasse que as têm infringido. Essa, com todo 
o respeito, a minha opinião, s.m.j. de V. Exa. - São Paulo, 
9 de junho de 1962. - (a) Raul da Rocha Medeiros Junior, 
Juiz da Vara de Registros Públicos. 

D. J. 29/6/62 



Informações Várias 

RELAÇÃO DAS COMARCAS, POR ORDEM DE 
CLASSIFICAÇAO 

Araraquara 
Bauru 
Campinas 
Jundiaí 
Mar í.li a 
Moji das Cruzes 
Piracicaba 
Presidente Prudente 

Amparo 
Araçatuba 
Assis 
Avaré 
Barretos 
Batatais 
Botucatú 
Bragança Paulista 
Catanduva 
Franca _ 
Franco da Rocha 
Ga.rça 
Guaratinguetá 
Guarulhos 
Itapetininga 
Itú 

4.a ENTRÂNCIA: 

Ribeirão Prêto 
Santo André 
Santos 
São Bernardo do Campo 
São Caetano do Sul 
São José do Rio Preto 
São Paulo 
Sorocaba. 

3.a ENTRÂNCIA: 

Jaú 
Limeira 
Lins 
Moji Mirim 
Olímpia 
Ourinhos 
Paraguaçú Paulista 
Rio Claro 
Sta. Cruz do Rio Pardo 
São Carlos 
São João da Boa Vista 
São José dos Campos 
São Vicente 
TatuÍ 
Taubaté 
Tupã 



Adamantina 
Agudos 
Americana 
Andradina 
Araras 
Atibaia 
Bebedouro 
Birigui 
Caçapava 
Cajurú 
Campos do Jordão 
Capivarí 
Casa Branca 
Conchas 
Cruzeiro 
D.racena 
Getulina 
Guaíra 
Guararapes 
Ibitinga 
Itanhaen 
Itapeva 
Itapira 
Itapolis 
Itatiba 
Ituverava 
J aboticabal 
Jacareí 
Jales 
Lorena 
Lucélia 
Martinópolis 

Altin6polis 
Angatuba 
Apiai 
Aparecida 
Bananal 
Barirí 
Barueri 

2.a ENTRANCIA: 

Miras~61 

Mococa 
Monte Aprazível 
Nova Granada 
Novo Horizonte 
Orlândia 
Oswaldo Cruz 
Pacaembú 
Pederneiras 
Penápolis 
Pindamonhangaba 
Pinhal 
Piracaia 
Pirajú 
Pirajuí 
Pirassununga 
Pitangueiras 
Pompéia 
Porto Feliz 
Presidente Venceslau 
Rancharia 
Sto. Anastacio 
S. José do Rio Pardo 
S. Manoel 
S. Roque 
Serra Negra 
Sertãozinho 
Socorro 
Tanabí 
Taq uari tinga 
Tietê 
Votuporanga 

l.a ENTRÂNCIA: 

Bilac 
Brotas 
Cachoeira Paulista 
Caconde 
Cafelândia 
Cananéia 
Capão Bonito 



Caraguatatuba 
Cerqueira Cesar 
Cravinhos 
Cunha 
Descalvado 
Dois Corregos 
Duartina 
Eldorado 
Flórida Paulista 
Fernandópolis 
General Salgado 
Guariba 
Ibiúna 
Igarapava 
Iguape 
Itapecerica da Serra 
Itaporanga 
Itararé 
J ardinópolis 
José Bonifácio 
Junqueirópolis 
Leme 
Lençóis Paulista 
Matão 
Miguelópolis 
Mirandópolis 
Monte Alto 
Monte Azul Paulista 
Nhandeara 
Palmital 
Paraibuna 
Patrocínio Paulista 
Paulo de Faria 
Pedregulho 
Pereira Barreto 

Piedade 
Piratininga 
Porto Ferreira 
Presidente Bernardes 
Presidente Epitácio 
Promissão 
Quatá 
Queluz 
Regente Feijó 
Registro 
Ribeirão Bonito 
Rinópolis 
Sta. Adélia 
Santa Barbara D'Oeste 
Sta. Branca 
Sta. Cruz das Palmeiras 
Sta. Fé do Sul 
Sta. Izabel 
Sta. Rita do Passo Quatro 
Sta. Rosa do Viterbo 
São Bento do Sapucaí 
São Joaquim da Barra 
S. José do Barreiro 
S. Luiz do Paraitinga 
S. Pedro 
São Sebastião 
São Simão 
Suzano 
Tambaú 
Tupi Paulista 
Ubatuba 
Urupês 
Valparaiso 
Vargem Grande do Sul 



J urispru dência 

PRÁrrICA DE ATOS FóRA DA AREA TERRI
TORIAL DO TABELIÃO DE NOTAS E DO 

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DE 
DISTRITO OU MUNICIPIO 

"A competência do Tabelião de Notas para lavrar os a tos 
e contratos que lhes são solicitados pelas partes está restrita 
aos limites da comarca para a qual foi nomeado. Essa compe
tência territorial vem fixada na lei de organização judiciária 
que desde os primórdios da República (Decreto Estadual, 
n.o 123 de 10 de novembro de 1892) até a atual legislação 
(Lei n.O 5.285 de 18 de fevereiro de 1959), para efeito de 
administração da Justiça, divide o Estado em comarcas, 
municípios e distritos. 

Quanto ao Oficial do Registro Civil que por fôrça da lei 
pode exercer a função notarial em determinados casos, a sua 
competência é limitada ao distrito a que pertence e também 
à restrição estabelecida no art. 3.° do Decreto Estadual 
n.o 5.204 de 22 de setembro de 1931. 

Assim, uma vez que o Tabelião declare na escritura que 
as partes compareceram E:m seu cartório, não ?Jode colhe?' as 
assinaturas fom dêle. As diligências devem constar expres
samente da escritura e restringir-se aos limites da comarca 
ou distrito a que pertença o -serventuário. 

A prática de atos em contrário constituirá falsidade 
ideológica e as escrituras lavradas fora da área territorial 
da competência do Tabelião são nulas de pleno direito e, 
portanto, irratificáveis (Revista dos Tribunais, vol. 31. 
pág. 189)." 



ASSOCIAÇXO DOS SERVENTITARIOS DE 
.TDSTI(t1\ DO ESTADO DE SXO PAULO 

DIRETORIA 

ARMANDO COSTA MAGALHÃES.......... - Presidente 

OSCAR DE BARROS PEREIRA ............ - Tesoureiro 

FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA ...... - Secretário 

OCTAVIO UCHÔA DA VEIGA............. - Diretor 

ANTONIO LUIZ TEIXEIRA DE BARROS - Diretor 
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ELVINO SILVA ................... . ...... . - Campinas 

MILTON DUARTE COELHO ... . ......... . - Santos 

CASEMIRO PINTO NETO ................ . - Capital 

JÚLIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO ... . - Capital 

Imprellllo na Emprêsa. Gráfic~ da «Revista dos Tribwmis» S. A. - Silo Paulo - Brasil 



SEDE SOCIAL E REDAÇÃO: 

RUA SENADOR FEIJÓ N9 176 ~ 119 Andar 

Salas 1109 a 1I13 ~ Caixa Postal. 7.209 

Telefone 33-3888 

SÃO PAULO 


	BOLETIM DA Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo
	São Paulo, v.14, n. 71, jan./jun. 1962
	LEIS E DECRETOS
	Lei n. 4.071-A, de 15 de junho de 1962. Gratificação aos oficiais do registro civil
	Lei n. 4.072, de 16 de junho de 1962
	Provimentos. CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA.
	Provimento n.1, de 24.1.1962
	Interpretação do Provimento 1-62
	Provimento 19.891 - São Paulo
	Processo n. 153/62
	Proc. 19.834 - Estados de São Paulo e Mato Grosso
	INFORMAÇÕES VÁRIAS
	Relação das comarcas,por ordem de classificação
	JURISPRUDÊNCIA
	Prática de atos fora da área territorial do tabelião de notas e do oficial do registro civil de distrito e município



