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LEIS E DECRETOS 

LEIS FEDERAIS 

LEI N.o 4.121 - DE 27 DE AGôSTO DE 1962 

Dispõe sôbl'e a situação jUl'ídica da mulher 
casada. 

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

ciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0 Os artigos 6.°, 233, 240, 242, 246, 248, 263, 269, 

273, 326, 380, 393, 1.579 e 1.611 do Código Civil e 469 do 
Código do Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

I 

I - Código Civil. 
.. Art. 6.° São incapazes relativamente a certos atos (art. 

147, n.O I), ou à maneira de os exercer: 
- Os maiores de 16 e os menores de 21 anos (arts. 154 

e 156). 
II - Os pródigos. 

III - Os silvícolas. 
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Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime 
tutelar, estabelecido em leis e regulamentos especiais, o qual 
cessará à medida que se forem adaptando à civilização do 
País. 

II 

.. Art. 233. O marido é O chefe da sociedade conjugal, 
função que exerce com a colaboração da mulher, no interêsse 
comum do casal e dos filhos (arts. 240, 247 e 251). 

Compete-lhe: 
I - A representação legal da família; 

II - a administração dos bens comuns e dos particulares 
da mulher que ao marido incumbir administrar, em virtude do 
regime matrimonial adotado, ou de pacto antenupcial (arts. 
178, § 9.°, n.o I, c, 274, 289, n.o I e 311) ; 

III - o direito de fixar o domicílio da família ressalvada 
a possibilidade de recorrer a mulher ao Juiz, no caso de deli
beração que a prejudique: 

IV - prover a manutenção da família, guardadas as dis
posições dos arts. 275 e 277". 

IH 

.. Art. 240. A mulher assume, com o casamento, os ape
lidos do marido e a condição de sua companheira, consorte e 
colaboradora dos encargos da família, cumprindo-lhe velar pela 
direção material e moral desta". 

IV 

.. Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do mari
do (art. 251) : 

I - praticar os atos que êste não poderia sem consenti
mento da mulher (art. 235) ; 

II - Alienar ou gravar de ônus, os imóveis de seu domi
nio particular, qualquer que seja o regime dos bens (arts. 
263, ns. II, III e VIII, 269, 275 e 310) ; 

III - Alienar os seus direitos reais sôbre imóveis de 
outrem; 

IV - Contrair obrigações que possam importar em alhea
ção de bens do casal". 
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"Art. 246. A mulher que exercer profissão lucrativa, dis
tinta da do marido, terá direito de praticar todos os atos 
inerentes ao seu exercício e à sua defesa. O produto do seu 
trabalho assim auferido, e os bens com êle adquiridos, cons
tituem, salvo estipulação diversa em pacto antenupcial, bens 
reservados, dos quais poderá dispor livremente com observân
cia, porém, do preceituado na parte final do art. 240 e nos 
ns. 11 e IH, do artigo 242. 

Parágrafo único. NãQ responde, o produto do trabalho 
da mulher, nem os bens a que se refere êste artigo, pelas dívi
das, do marido, exceto as contraídas em benefício da-família". 

VI 

.. Art. 248. A mulher casada pode livremente: 

I - Exercer o direito que lhe competir sôbre as pessoas 
e os bens dos filhos de leito anterior (art. 393) ; 

11 - Desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal que 
o marido tenha gravado ou alegado sem sua outorga ou supri
mento do juiz (art. 235, número 1) ; 

111 - Anular as fiançal') QU doações feitas pelo marido 
com infração do disposto nos números III e IV do art. 285; 

IV - Reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doa
dos ou transferidos pelo marido à concubina (art. 1.177). 

Parágrafo único. Êste direito prevalece, esteja ou não a 
mulher em companhia do marido, e ainda que a doação se 
dissimule em venda ou outro contrato; 

V - Dispor dos bens adquiridos na conformidade do 
número anterior e de quaisquer outros que possua, livres da 
administração do marido, não sendo imóveis; 

VI - Promover os meios assecuratórios e as ações que, 
em razão do dote ou de outros bens seus, sujeitos à adminis
tração do marido, contra êste lhe competirem; 

VII - Praticar quaisquer outros atos não vedados por 
lei". 
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lO Art. 263. São excluídos da comunhão: 
I ~ As pensões, meios soldos, montepios, tenças, e outras 

rendas semelhantes; 
II ~ Os bens doados ou legados com a cláusula de inco

municabilidade e os sub-rogados em seu lugar; 
III ~ Os bens gravados de fideicomisso e o direito do 

herdeiro fideicomissário, antes de realizar a condição suspen
siva; 

IV ~ O dote prometido ou constituído a filhos de outro 
leito; 

V ~ O dote prometido ou constituído expressamente por 
um só dos cônjuges a filho comum; 

VI ~ As obrigações provenientes de atos ilícitos (art. 
1.518 e 1.532) ; 

VII ~ As dívidas anteriores ao casamento, salvo s~ pro
vierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em pro
veito comum; 

Vln - As doações antenupciais feitas por um dos côn
juges ao outro com a cláusula de incomunicabiliJade (art. 
312) ; 

IX - As roupas de uso pessoal, as jóias esponsalícias da
das antes do casamento pelo espôso, os livros e instrumentos 
de profissão e os retratos da família; 

X - A fiança prestada pelo marido sem ou.torga da 
mulher (artigos 178, § 9.°, n.o I, alínea b, e 235 n.o III) ; 

XI - Os bens da herança necessária, a que se impuser a 
cláusula de incomunicabilidade (art. 1.723) ; 

XII - Os bens reservados (art. 246, parágrafo único) ; 
XIII - Os frutos civis do trabalho ou indústria de cada 

cônjuge ou de ambos". 

VIII 

lO Art. 269. No regime de comunhão limitada ou parcial, 
excluem-se da comunhão: 

I - Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que 
lhe sobrevierem, na constância do matrimônio por doação ou 
por sucessão; 

4- nOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



11 - Os adquiridos com valores exclusivamente perten
centes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens parti
culares; 

111 - Os rendimentos de bens de filhos anteriores ao 
matrimônio, a que tenha direito qualquer dos cônjunges em 
consequência do pátrio poder; 

IV - Os demais bens que se consideram também excluídos 
da comunhão universal". 

IX 

"Art. 273. N o regime da comunhão parcial presume-se 
adquiridos na constância do casamento os móveis, quando não 
se provar com documento autêntico, que o foram em data ante
rior". 

X 

"Art. 326. Sendo desquite judicial, ficarão os filhos 
menores com o cônjuge inocente. 

§ 1.0 Se ambos os conJuges forem culpados ficarão em 
poder da mãe os filhos menores, $alvo se o juiz verificar que 
de tal solução possa advir prejuízo de ordem moral para êles. 

§ 2.° Verificado que não devem os filhos permanecer em 
poder da mãe nem do pai, deferirá o juiz a sua guarda a pessoa 
notoriamente idônea da família de qualquer dos cônjuges 
ainda que não mantenha relações sociais com o outro, a quem 
entretanto, será assegurado o direito de visita". 

XI 

"Art. 380. Durante o casamento, compete o pátrio poder 
aos pais, exercendo-o o marido com a colaboração da mulher. 
N a falta ou impedimento de um dos progenitores, passará o 
outro a exercê-lo com exclusividade. 

Parágrafo único. Divergindo os progenitores quanto ao 
exercício do pátrio poder, prevalecerá a decisão do pai, ressal
vado à mãe o direito de recorrer ao juiz, para solução da 
divergência. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * -5 



XII 

"Art. 393. A mãe que contrai novas núpcias não perde, 
quanto aOIi filhos de leito anterior os direitos ao pátrio poder. 
exercendo-os sem qualquer interferência do marido. 

XIII 

"Art. 1.579. Ao cônjuge sobrevivente, celebrado sôbre 
regime da comunhão de bens, cabe continuar até a partilha 
na posse da herança com o cargo de cabeça do casal. 

§ 1.0 Se porém, o cônjuge sobrevivo fôr a mulher, será 
mister, para isso que estivesse vivendo com o marido ao tempo 
de sua morte, salvo prova de que essa convivência se tornou 
impossível sem culpa dela. 

§ 2.° Na falta de cônjuge sobrevivente, a nomeação de 
inventariante, recairá no co-herdeiro, que se achar na posse 
corporal e na administração dos bens. Entre co-herdeiros a 
preferência se graduará pela idoneidade. 

§ 3.° Na falta de cônjuge ou de herdeiro, será inventa
riante o testamenteiro". 

XIV 

"Art. 1.611. Em falta de descendentes e ascendentes, será 
deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente, se, ao tempo 
da morte do outro, não estavam desquitados. 

§ 1.0 O cônjuge viúvo se o regime de bens do casamento 
não era o da comunhão universal, terá direito, enquanto durar 
a viuvez, aO usufruto da quarta parte dos bens do cônjuge 
falecido, se houver filhos dêste ou do casal, e à metade, se 
não hOuver filhos, embora sobrevivam ascendentes do "de 
cujus ". 

§ 2.° Ao cônjuge sobrevivente, casado sob ú regime da 
comunhão universal, enquanto viver e permanecer viúvo, será 
assegurado, sem prejuíZO da participação quê lhe caiba na 
herança, o direito real de habilitação relativamente ao imóvel 
destinado à residência da família, desde que seja ° único bem 
daquela naturêZa a inventariar". 

6-

II - Código do PrOcesso Civi). 
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.. Art. 469. A nomeação de inventariante recairá: 
I - No cônjuge sobrevivente quando da comunhão o regi

me do casamento, salvo se, sendo a mulher, não estivesse por 
culpa sua, convivendo com o marido ao tempo da morte dêste. 

H - No herdeiro que se achar na posse de administração 
dos bens, na falta de cônjuge sobrevivente ou quando êste não 
puder ser nomeado; 

IH - No herdeiro mais idôneo, se nenhum estiver na posse 
dos bens; 

IV - No testamenteiro, quando não houver cônjuge ou 
herdeiro, ou quando o testador lhe conceder a posse e a admi
nistração da herança por não haver cônjuge ou herdeiro neces-
sário; 

V - Em pessoa estranha, na falta de cônjuge, herdeiro 
ou testamenteiro onde não houver inventariante judicial". 

Art. 2.°. A mulher, tendo bens ou rendimentos próprios, 
será obrigado, como no regime da separação de bens (art. 277 
do Código Civil), a contribuir para as despesas comuns, se 
os bens comuns forem insuficientes para atendê-las. 

Art. 3.° Pelos títulos de dívida de qualquer natureza, 
firmados por um só dos cônjuges, ainda que casados pelo 
regime de comunhão universal, somente responderão os bens 
particulares do signatário e os comuns até o limite de sua 
meação. 

Art. 4.° Esta lei entrará em vigor 45 (quarenta e cinco) 
dias após a sua publicação, revogadas as disposições em con
trário. 

Brasília, 2,7 de agôsto de 1962; 141.° da Independência e 
74.° da República. 

JCÃO GOULART. 

Fmncisco Brochado da Rocha. 
Cândido de Oliveim Neto. 

D. U. de 3/9/62. 
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LEI N.O 4.133 - DE 10 DE SETEMBRO DE 1962 

Altera o inciso I do artigo 945, do Código de 
Processo Civil. 

o Presidente da República 

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

Art. 1.0 O n.o I do art. 945 do Decreto-lei n.o 1.608, de 
18 de setembro de 1939 (Código de Processo Civil) passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"I ~ No Banco do Brasil, na Caixa Econômica, 
ou nos Bancos em que a União e os Estados sejam 
os maiores acionistas, ou, à falta de agências no 
lugar, em qualquer estabelecimento congênere acre
ditado, as quantias de dinheiro, as pedras e metais 
preciosos e os papéis de crédito". 

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

Brasília, 10 de setembro de 1962; 141.° da Independência 
e 74.° da República. 

JoÃO GOULART. 

Francisco Brochado da Rocha. 
Candido de Oliveira Neto. 

D. União 3/11/62. 

LEI N.o 4.132 - DE 10 DE SETEMBRO DE 1962 

Define os casos de desaprop'1'iação ])0'1' inte'rêsse 
social e dispõe sôbre sua aplicação. 

O Presidente da República, 

Faço saber que Q Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte Lei: 
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Art. 1.0 A desapropriação por interêsse social será de
cretada para promover a justa distribuição da propriedade ou 
condicionar o seu uso ao bem-estar social, na forma do art. 147 
da Constituição Federal. 

Art. 2.° Considera-se de interêsse social: 
I - o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explo

rado sem correspondência com as necessidades de habitação, 
trabalho e consumo dos centros de população a que deve ou 
possa suprir por seu destino econômico; 

II - a instalação ou a intensificação das culturas nas 
áreas em cuja exploração não se obedeça a plano de zoneamento 
agrícola, VETADO; 

III - o estabelecimento e a manutenção de colônias ou 
cooperativas de povoamento e trabalho agrícola; 

IV - a manutenção de posseiros em terrenos urbanos 
onde, com a tolerância expressa ou tácita do proprietário, te
nham construído sua habitação, formando núcleos residenciais 
de mais de 10 (dez) famílias; 

V - a construção de casas populares; 
VI - as terras e águas suscetíveis de valorização extraor

dinária, pela conclusão de obras e serviços públicos, notada
mentemente de saneamento, portos, transporte, eletrificação, 
armazenamento de água e irrigação, no caso em que não sejam 
ditas áreas socialmente aproveitadas; 

VII - a proteção do solo e a preservação de cursos e 
mananciais de água e de reservas florestais. 

§ 1.0 O disposto no item I dêste artigo só se aplicará 
nos casos de bens retirados de produçãQ ou tratando-se de 
imóveis rurais cuja produção, por ineficientemente explorados, 
seja inferior à média da região, atendidas as condições natu
rais do seu solo e sua situação em relação aos mercados. 

§ 2.° As necessidades de habitação, trabalho e consumo 
serão apuradas anualmente segundo a conjuntura e condições 
econômicas locais, cabendo o seu estudo e verificação às autori
dades encarregadas de velar pelo bem-estar e pelo abasteci
mento das respectivas populações. 

Art. 3.° O expropriante tem o prazo de 2 (dois) anos, a 
partir da decretação da desapropriação por interêsse social, 
para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providên
cias de aproveitamento do bem expropriado. 

Parágrafo único. VETADO. 
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Art. 4.° Os bens desapropriados serão objeto de venda 
ou locação, a quem estiver em condições de dar-lhes a desti
nação social prevista. 

Art. 5.° No que esta lei fôr omissa aplicam-se as normas 
legais que regulam a desapropriação por unidade pública, in
clusive no tocante ao processo e à justa indenização devida ao 
proprietário. 

Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, em 10 de setembro de 1962; 141.° da Indepen

dência e 74.° da República. 

JOÃO GOULART. 

Francisco Brochado da Rocha. 
H ermes Lima. 
Renato Costa Lima. 

D. União de 7/11/62. 

LEIS ESTADUAIS 

LEI N. 6.861, DE 9 DE AGOSTO DE 1962 

AsseguTa aos membros da Magistratura a apo
sentadoria com vencimentos integmis, aos 25 (vinte 
e cinco) anos de função pública. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu, Conceição da Costa Neves, na qualidade de seu Presi
dente, em exercício, promulgo nos têrmos do artigo 25, pará
grafo único, da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Fica assegurada aos membros da Magis
tratura a aposentadoria com vencimentos integrais, aos 25 
(vinte e cinco) anos de função pública. 

Artigo 2.° - Para gozar da vantagem de que trata o artigo 
anterior, deverão os interessados requerê-la ao Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
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Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 9 de 
agôsto de 1962. 

a) Conceição da Costa Neves, Presidente. 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 9 de agosto de 1962. 

a) Francisco Ca1"los, Diretor Geral, substituto. 

D. O. As. - 10/8/62. 

LEI N. 6.882, DE 27 DE AGôSTO DE 1962 

Faculta a serventuários e escreventes da justiça 
inscrição em conCU1'SO de remoção e promoção para 
as serventias referidas no artigo 5.° da Lei n. 819, 
de 31 de outubro de 1950, e'dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu, Conceição da Costa Neves, na qualidade de seu Presi
dente, em exercício, promulgo nos têrmos do artigo 25, pará
grafo único, da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Fica facultado aos serventuários e escre
ventes da justiça, com mais de 25 anos de efetivo exercício, 
inscreverem-se em concurso de remoção ou promoção para 
quaisquer das serventias referidas no artigo 5.° da Lei n. 819, 
de 31 de outubro de 1950. 

Parágrafo único - O serventuário vitalício, com O: mesmo 
tempo de efetivo exercício mencionado neste artigo, tendo 
ingressado na carreira dos Servidores da Justiça, mediante 
concurso regular de provas e títulos, fica creditado com mais 
três pontos, além dos que lhe forem atribuídos nos têrmos 
da legislação vigente, desde que não possua nenhum dos títu
los a que se referem os itens r, U e UI da alínea" a" do artigo 
20 da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950. 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 27 de 
agôsto de 1962. 

Conceição da Costa Neves, Presidente em exercício 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 27 de agôsto de 1962. 

Francisco Carlos, Diretor Geral substituto. 

D. o. - 29/8/62. 

LEI N. 6.945, DE 6 DE SETEMBRO DE 1962 

Dispõe sôbre contagem de tempo de serviço 
prestado por servidores da Justiça. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu, Conceição da Costa Neves, na qualidade de seu Presidente, 
em exercício, promulgo nos têrmos do artigo 25, parágrafo 
único, da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - O tempo de serviço prestado como serven
tuário e como escrevente de cartório, não oficializado, será 
contado ao funcionário público estadual, para todos os efeitos 
legais, inclusive para percepção da sexta parte dos vencimen
tos. 

Parágrafo único - Nos têrmos dêste artigo, o tempo de 
serviço cartorário prestado como fiel e auxiliar ou datilógrafo 
será contado para os efeitos de aposentadoria e disponibili
dade. 

Artigo 2.° - O disposto nesta lei aplica-se ao pessoal dos 
cartórios que foram oficializados. 

Artigo 3.° - O tempo de serviço cartorário será provado 
com certidão fornecida pela Corregedoria Geral da Justiça. 

Artigo 4.° - As despesas com a execução, da presente lei 
correrão por conta da verba própria do orçamento. 

Artigo 5.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
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Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 6 de 
setembro de 1962. 

a) Conceição da Costa Neves, Presidente em exercício. 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 6 de setembro de 1962. 

a) Francisco Carlos, Diretor Geral substituto. 
D. O. 7/9/62. 

LEI N .. 7.187, DE 19 DE OUTUBRO DE 1962 

Dá nova redação ao item, IlI, da Tabela "O", 
anexa à Lei n. 4.831, de 28 de agôsto de 1958. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - Passa a ter a seguinte redação o item III 
da Tabela "O", anexa à Lei n. 4.831, de 28 de agôsto de 1958: 

"III - Nada será devido ao Estado, com base 
no item I, alinea "A ", desta Tabela, tanto em pri
meira como em segunda instância, nos feitos cíveis 
de valor inferior a CrS 20.000,00; nos executivos 
fiscais, antes de decorrido o prazo para embargos à 
penhora; na homologação de acôrdo em acidente do 
trabalho; no "habeas corpus"; nos desentranhamen
tos de documentos; nos atos em que as custas e emo
lumentos dos escrivães são cobrados por fôlha ou 
página, tais como alvarás, ofícios, editais, cartas de 
sentença e traslados". 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
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Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 19 de 

outubro de 1962. 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO 
Justino Maria Pinheiro. 
Luciano Vasconcelos de Carvalho. 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
N egóciQs do Govêrno, aos 22 de outubro de 1962. 

Fi01'avante Zampol. 
Diretor Geral 

D. O. 23/10/G2. 

LEI ,N. 7.238, DE 24 DE OUTUBRO DE 1962 

Dá nova redação ao artigo 7.° e seu parágrafo 
único, da Lei n. 4.507, de 31 de dezembro de 1957. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - Passam a ter a seguinte redação o artigo 7.° 
e seu parágrafo único da Lei n. 4.507, .de 31 de dezembro 
de 1957; 

Artigo 7.° - Ficam isentos do impôsto sôbre transmissão 
de propriedade "causa-mortis" os quinhões hereditários até 
o valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), quando sejam 
sucessores descendentes, ascendentes ou cônjuge. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se tam
bém aos quinhões hereditários nas condições nêle previstas 
cujo impôsto não haja sido pago à data da vigência desta lei". 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
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Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 24 de 
outubro de 1962. 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO 
Luciano Vasconcelos de Carvalho. 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 24 de outubro de 1962. 

Fioravante ZamlJol, Diretor Geral. 

LEI N. 7.487, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1962 

Dá nova 1'edação ao artigo 1.° da Lei n. 2.888, 
de 21 de dezemb1'o de 1954. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu, Roberto Costa de Abreu Sodré, na qualidade de seu 
Presidente, promulgo nos têrmos do artigo 25, parágrafo único, 
da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Passa a ter a seguinte redação o artigo 1.0 
da Lei n. 2.888, de 21 de dezembro de 1954: 

"Artigo 1.0 - O tempo de serviço prestado como serven
tuário, escrevente, fiel, auxiliar ou datilógrafo de cartório, será 
contado ao funcionário público estadual para todos os efeitos". 

Artigo 2.° - A despesa decorrente da execução da pre
sente lei correrá por conta das verbas próprias do orçamento. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 4.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 23 

de novembro de 1962. 
Roberto Costa de Abreu Sodré, Presidente. 
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo, aos 23 de novembro de 1962. 
Francisco CaTlos, Diretor Geral substituto. 
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LEI N. 7.503, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1962 

Dispõe sób1'e estabilidade de Oficiais Maiores 
dos cartórios não oficializados. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO decreta e eu, Roberto Costa de Abreu Sodré, na quali
dade de seu Presidente, promulgo nos têrmos do artigo 25, 
parágrafo único, da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - O Oficial Maior dos cartórios não oficia
lizados, que conte ou venha a contar 10 (dez) anos de efetivo 
desempenho da função, não poderá ser destituído ou substi
tuído, salvo se cometer as faltas previstas no artigo 8.° da 
Lei n. 5.299, de 14 de abril de 1959, e desde que observado o 
procedimento instituído nos artigos 11 e 21 dêsse mesmo 
diploma legal. 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 3.° ~ Revogam-se as disposições em contrário. 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 27 

de novembro de 1962. 
ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ - Presidente. 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 27 de novembro de 1962. 

Francisco Carlos, Diretor Geral, Substituto. 

LEI N. 7.565, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1962 

Assegura o direito de opção aos serventuários 
de ofícios de justiça que sofreram desmembramentos 
territoriais anteriores à Lei n. 5.285, de 1959. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO decreta e eu, Roberto Costa de Abreu Sodré, na 
qualidade de seu Presidente, promulgo nos têrmos do artigo 25, 
parágrafo único, da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Ao Oficial do Registro de Imóveis e Anexos, 
ao Distribuidor, Contad<;>r e Partidor, ao Depositário Público 
e aos Tabeliães de Notas e Anexos, das comarcas que, por 
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fôrça da Lei n. 5.285, de 18 de fevereiro de 1959, e de leis 
anteriores sofreram desmembramentos territoriais, sem que 
lhes haja sido proporcionada compensação, é assegurado o 
direito de opção por ofício da mesma natureza, vago ou que 
venha a se vagar. 

Artigo 2.° - Na execução desta lei aplicam-se, no que 
couber, as normas constantes do artigo 22 e parágrafos da 
Lei n. 5.285, de 18 de fevereiro de 1959. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 3 de 
dezembro de 1962. 

a) ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, Presidente. 
Publicada na Secretaria da Asembléia Legislativa do Esta

do de São Paulo, aos 3 de dezembro de 1962. 
a) Francisco Carlos, Diretor Geral Substituto. 

D. O. 4/12/62. 

LEI N. 7.582, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1962 

Dispõe sóbre inscrição dos Servidores da Jus
tiça na Carteira Predial do Instituto de Previdência 
do Estado de São Paulo. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - E' facultada a inscrição dos serventuários. 
escreventes, fiéis e demais auxiliares dos cartórios não oficia
lizados, mesmo que inativos, na Carteira Predial do Instituto 
de Previdência do Estado de São Paulo. 

Artigo 2.° - O pedido de inscrição, obedecidas as mes
mas condições para os demais funcionários públicos será ins
truído com certidão que prove ser o interessado contribuinte 
da Carteira de Aposentadoria dos Servidores da .r ustiça, e 
estar em dia com suas contribuições. 
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Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 5 de 
dezembro de 1962. 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO 
Justino Maria Pinheiro. 
Paulo M arzagão. 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 5 de dezembro de 1962. 

Luiz Gianesella Netto. 
Diretor Geral, Substituto. 

D. O. 6/12/62. 

LEI N. 7.510, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1962 

Dispõe sôbre instituição de licença especial a 
funcionáTios públicos. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, decreta e eu, Roberto Costa de Abreu Sodré, na quali
dade de seu Presidente, promulgo nos têrmos do artigo 25, 
parágrafo único, da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Sem prejuízo da prevista no artigo 172 do 
Decreto-lei n. 12.273, de 28 de outubro de 1941, fica instituída 
uma licença especial de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogá
ve] por mais 12 (doze), aos funcionários públicos civis efeti
vos, para tratar de interêsses particulares, com perda total 
dos vencimentos, remunerações, gratificações ou quaisquer 
outras vantagens do cargo. 

Parágrafo único - A licença concedida somente uma vez 
e deverá ser requerida dentro de 5 (cinco) anos, a partir da 
publicação desta lei, aguardando o interessado em exercício o 
despacho do pedido, o qual deverá ter lugar até 60 (sessenta) 
dias após a entrada do respectivo requerimento nO! protocolo 
da repartição a que estiver servindo. 
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Artigo 2.° - Fica restabelecida a vigência do artigo 58 
da Lei n. 569, de 29 de dezembro de 1949, com a redação 
dada pelo artigo 3.° da Lei n. 2.946, de 4 de janeiro de 1955. 

Parágrafo único - Perderá o direito ao benefício assegu
rado pela disposição ora revigorada o funcionário que aceitar 
outro cargo público. 

Artigo 3.° - Fica revogado, em todos os seus têrmos, o 
artigo 44 da Lei n. 4.507, de 31 de dezembro de 1957. 

Parágrafo único - Serão aproveitados, nos cargos de 
Tesoureiro que se vagarem, do Quadro da Secretaria da Fazen
da, os atuais tesoureiros substitutos. 

Artigo 4.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 5.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 27 

de novembro de 1962. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ - Presidente. 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 27 de novembro de 1962. 

Francisco Ca1'los - Diretor Geral, Substituto. 
D. O. 28/11/62. 

LEI N. 7.489, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1962 

Dispõe sôb1·e rernuneração, pelo Estado, de 
advogados dativos. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, decreta e eu, Roberto Costa de Abreu Sodré, na quali
dade de seu Presidente, promulgo nos têrmos do artigo 25, 
parágrafo único, da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - A partir de 1.0 de janeiro de 1963, os advo
gados que, por nomeação do juiz, funcionarem em processos 
civis ou criminais, na qualidade de dativos, para assistência 
ou defesa de pessoas pobres, serão remunerados pelo Estado. 
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§ 1.0 - A remuneração de que trata êste artigo será 
fixado pelo juiz, após transitar em julgado a sentença final, 
observada a tabela de honorários elaborada pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secção de São Paulo. 

§ 2.° - Sómente fará jús à remuneração o advogado da
tivo que acompanhar o processo em todos os seus têrmos e 
se conduzir com zêlo e diligência no desempenho do encargo. 

§ 3.° - Em caso de substituição do advogado dativo, por 
motivo de justo impedimento, sua remuneração e a do que 
houver substituído serão fixadas de acôrdo com os serviços 
que cada qual tiver prestado. 

§ 4.° - Para efeito do disposto neste artigo, deverá ser 
comprovada, a critério do Juiz, a pobreza da parte assistida 
pelo advogado dativo. 

Artigo 2.° - A remuneração do advogado dativo, fixada 
na forma do artigo 1.0, ser-Ihe-à paga, mediante ofício do juiz 
do feito, pela repartição competente da Secretaria da Fazenda 
na respectiva comarca. 

Artigo 3.° - Não se aplica o disposto nesta lei às comar
cas em que funcionem serviços de assistência judiciária do 
Estado, com procuradores postos à disposição dos respectivos 
juízes. 

Artigo 4.° - O orçamento do Estado a partir do exercício 
de 1963, consignará verba destinada a ocorrer às despesas 
com a execução desta rei. 

Artigo 5.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 6.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 26 

de novembro de 1962. 
Roberto Costa de AV1'eu Sodré, Presidente. 
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo, aos 26 de novembro de 1962. 

Francisco Carlos, Diretor Geral Substituto. 
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PROVIMENTOS 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N. 4/62 

O Corregedor Geral da Justiça do Estado de São- Paulo, 
Desembargador Euclides Custódio da Silveira. 

Atendendo ao que pleiteia o Sindicato dos Bancos do Esta
do de São Paulo, a respeito da extinção do expediente nos 
cartórios de protestos aos sábados, a fim de possibilitar aos 
bancários gozarem dos benefícios da semana de cinco dias, "a 
exemplo do que vem acontecendo nos órgãos de administração 
federal, estadual e municipal e em vários setores da admi
nistração privada"; 

Considerando a conveniência da uniformidade de orien
tação no que tange à competência dos órgãos do Poder Judi
ciário em cada setor da sua administração; 

Considerando que o decreto n. 40.684 de 5 de setembro 
de 1962, dispondo sôbre a supressão do expediente aos sába
dos nas repartições públicas estaduais, estabelece algumas 
medidas exequíveis tão sómente nas dependências administra
tivas do Poder Executivo; 

Considerando que a Egrégia Presidência do Tribunal de 
Justiça já se manifestou contràriamente à supressão do expe
diente aos sábados nas repartições e serviços judiciários, de
vendo entender-se tal negativa como aplicável aos serviços do 
fôro judicial; 

Considerando que na Capital do Estado e na comarca de 
Santos existem cartórios privativos para protestos de títulos. 
o mesmo não acontecendo nas demais comarcas do Estado onde 
o serviço dessa espécie é cumulativo com outras funções das 
serventias de justiça; 

Considerando haver o Egrégio Conselho Superior de 
Magistratura, em sessão realizada aos 18 de outubro último, 
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cometido à Corregedoria o estudo e deliberação sôbre a pro
posta do Sindicato dos Bancos; 

Determina: 
A - O expediente nos cartórios privativos de Protesto 

de Títulos da Capital e de Santos, ficará suspenso aos sábados, 
por aplicação extensiva do citado decreto estadual; 

B - Nas demais comarcas o serviço de protesto de títu
los constitui anexo de serventias de Justiça, a suspensão do 
expediente sabatino, atingirá exclusivamente o referido ser
viço; 

C - A presente Portaria tem caráter provisório e expe
rimentaI, por sessenta dias, a partir desta data. 

Publicada, cumpra-se. 
S. Paulo, 29 de outubro de 1962. 

(a) Euclides Custódio da Silveira. 
Corregedor Geral da Justiça. 

D . . J. 30/10/ 62. 

São Paulo - Juizo de Direito do Vara de Registros 
Públicos. O MM. Juiz de Direito da Vara dos Registros Públi
cos da Capital, encaminhando representação do Oficial do 4.° 
Registro de Titulos e Documentos, com seu pronunciamento 
favorável, solicita seja o referido cartório autorizado a ado
tar, na escrituração de seus livros, o sistema denominado 
"fide-cópia ", mediante o emprego de aparelhagem adequada, 
acrescentando que, para isso, necessário será o uso de livros 
de dimensões diversas das atuais. Desde que sejam respei
tados os requisitos fundamentais prescritos na lei, autorizo 
a adoção do sistema preconizado. Trata-se, como se infere 
dos esclarecimentos prestados, de providências que atendem 
a melhoria dos serviços. Dessarte, o MM. Juiz Corregedor 
Permanente do Cartório cuidará do exato cumprimento das 
exigências legais, o que poderá ser mais detidamente obser
vado em fase de experimentação. Publique-se, inclusive para 
conhecimento de terceiros interessados. - Anote-se no setor 
de jurisprudência desta Corregedoria arquive-se São Paulo, 
17 de julho de 1962. (a) Alexandre Delphino de Amorim Lima, 
Corregedor Geral da Justiça em exercicio. 
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JURISPRUDÊNCIA 

OS SERVENTU ARIOS DE JUSTIÇA 
E A ARRECADAÇAO DA SISA 

ISAAR CARLOS DE CAMARGO 

Como decorrencia da nova discriminação de rendas, resul
tante da emenda constitucional numero 5, foram adotadas 
pelas comunas paulistas as normas estaduais que regulavam 
a arrecadação dos respectivos tributos. Assim no caso da 
transferencia da sisa para o municipio, surgiram dificul
dades no que concerne à sua arrecadação, porquanto o tributo 
passou a ser regido pela legislação municipal, mas os atos 
proprios da translação da propriedade imobiliaria continuam 
a ser realizados por serventuários da justiça, sujeitos às nor
mas estaduais. Alegando que a simples adoção pelo muni
cipio das normas disciplinadoras da materia até então vigen
tes no Estado não obriga os agentes estaduais que participam 
da arrecadação, entendem alguns que existe necessidade de 
que o Estado promulgue lei disciplinando a conduta dos tabe
liães, escrivães, oficiais do registro de imoveis nos atos de 
transmissão de bens sujeitos à sisa. 

Entendemos que já existe imposição para que os serven
tuarios de justiça colaborem com os municipios, na arreca
dação de tributos que envolvam a participação desses agentes 
estaduais. De inicio, lembramos que já o artigo 1.137 do 
Codigo Civil estabelece "verbis": "Em toda escritura de 
transferencia de imoveis, serão transcritas as certidões de se 
acharem eles quites com a Fazenda Federal. Estadual ou 
Municipal, de quaisquer impostos a que possam estar sujeitos". 
Existem, portanto, obrigações que o direito substantivo impõe 
aos serventuários. Mas não é só isso. Existe imposição mais 
precisa, no artigo 113 da Lei Organica dos Municipios, quando 
dispõe: "Até o dia 15 de cada mês, os oficiais de registro 
de inwveis enviarão aos p'refeitos a relação completa das 
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transmissões de imoveis sitos nos mumctpws, efetuados no 
mês anterior, nela mencionando o nome das partes, a rua e o 
numero ou a especificação de cada imovel, bem como o valor 
da transmissão". E para que não se alegue referir-se a obri
gação apenas aos oficiais de registro de imoveis, existe o para
grafo 3.0 desse mesmo artigo, dispondo: "Os serventum'ios 
e orgãos referidos nos paragrafos anteriores tambem são obri
gados a fornecer, gratuitamente, à Câmara eao Prefeito, todas 
as informações solicitadas e referentes à materia de sua com
petencia" . 

N este ponto é de salientar que a não obediencia ao pre
ceito acarretará correição em Cartorio, providencia adminis
trativa de carater disciplinar, que deverá ser reclamada pelo 
Prefeito à autoridade judicial da comarca. O não atendimento 
pelo M. Juiz de Direito determinará, para serem satisfeitas as 
necessidades da Administração e salvaguardados os interesses 
da Fazenda Municipal, representação do sr. Prefeito ao Con
selho Superior da Magistratura, que deverá decidir a fim de 
que os serventuarios, sob as penas da lei, cumpra o seu dever 
de oficio. 

Assim sendo, o que nos pareceria mais indicado seria uma 
atualização do artigo 113, adaptando-o às no,vas circunstancias 
decorrentes da nova discriminação de rendas. 

Por outro lado, poderia a Corregedoria Geral da Justiça 
baixar provimento determinando que os oficiais de Serventias 
de Justiça cumpram para com os municipios as obrigações 
estabelecidas no Codigo de Impostos e Taxas, no que tange 
à arrecadação tributaria. 

.. Correio Paulistano" 18/10/62. 

LEGISLAÇÃO SOBRE FÉRIAS FORENSES 

- V. Cod. de Proc. Civil, arts. 39 e 10; Cod. de Proc. 
Penal, art. 797. 

LEI ESTADUAL N. 6.142, DE 27 DE JULHO DE 1961 
(Dispõe sobre o ingresso na Magistratura, estabelece normas 
atinentes aos Juizes Substitutos, altera a organização judi
ciaria do interior e dá outras providencias). 

Art. 34 - Durante as férias e nos dias feriados não se 
praticarão atos judiciais. 
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§ 1.0 - Excetuam-se os que possam ficar prejudicados 
com o adiamento, como sejam: 

a) Os atos probatorios .. ad perpetuam rei memoriam"; 
b) as citações, que, no entanto, para a fluencia dos pra

zos delas decorrentes e pal'a os efeitos do comparecimento do 
citado em Juizo, se haverão como feitas no primeiro dia util 
imediato; e 

c) os arrestos, penhoras, sequestros, arrecadações, bus
cas e apreensões, depositos, detenções pessoais, separação de 
corpos, abertura de testamentos, embargos de obra nova e 
atos analogos, 

§ 2,° - Alem dos atos enumerados no paragrafoi ante
rior, podem ser processados e julgados durante as férias e não 
se suspendem pela superveniencia delas: 

a) os mandados de segurança; 
b) os despejos por falta de pagamento, quando não 

contestada a ação, os pedidos de alimentos provisionais, desa
propriações, impedimentos matrimoniais, acidentes do traba
lho, executivos fiscais, soldadas, os pedidos de reintegração ou 
manutenção liminar nas ações possessorías, ações reservato
rias, arrolamentos, inventaríos e partilhas, falencias e con
cOl'datas; 

c) a dação e remoção de tutores e curadores; 
d) as ações prescritivas em tempo não superior a 2 

(dois) meses; 
e) os atos de jurisdição voluntaria, sempre que as par,· 

tes, por conveniencia propna, provoquem o andamento dos res
pectivos feitos; 

f) os processos criminais falimentares e de réus presos, 
de fiança e de "habeas corpus"; e 

g) todos os atos necessarios à conservação de direitos 
que forem requeridos pelas partes, 

FERIAS EM SEGUNDA INSTANCIA - "São de ferias 
coletivas o periodo da Semana Santa e o de 2 a 31 de janeiro" 
(Redação dada ao art. 2.° da Lei estadual n. 3.467, de 4-9-56, 
pelo art. 1.0 da Lei estadual n. 4.461, de 20-12-57). 

FERIAS EM PRIMEIRA INSTANCIA - Na Capital: 
de 2 a 31 de janeiro, inclusive; de 2 a 31 de julho, inclusive; 
e a Semana Santa (art. 1.0 da Lei n, 2.485, de 5-1-54). 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 25 



No Interior: de 2 a 31 de janeiro, inclusive, e a Semana 
Santa (art. 1.0 da Lei n. 2.485, de 5-1-54, combinado com o 
art. 31 da Lei n. 6.142, de 27-6-61, que assim dispõe: "Nas 
Comarcas do Interior, os Juizes de Direito e os promotores 
de Justiça gozarão de 30 dias de ferias coletivas no mês de 
janeiro e 30 dias de ferias individuais"). 

PROCESSOS CIVEIS QUE, DE ACORDO COM A 
LEGISLAÇÃO FEDERAL, DEVEM CORRER EM 

FÉRIAS 

- Ações renovatorias de locação e ações revisionais (art. 
35 do Decreto n. 24.150, de 20-4-34). 

Desapropriações (art. 39 do Dec. Lei ll. 3.365, de 21-
6-41) . 

Executivos fiscais (art. 61 do Dec. Lei n. 960, de 
17-11-38) . 

- Falencias e concordatas (art. 304 dOI Dec. Lei n. 7.661, 
de 21-6-45). 

- Mandados de segurança (art. 16 da Lei n. 191, de 
16-1-36) . 

- Moratoria aos pecuaristas (art. 30 da Lei n. 209, de 
2-1-48) . 
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