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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ANO XV 

"DECLARADA DE UTILIDADE PúBLICA PELA 

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

MARÇO - JULHO 

LEIS E DECRETOS 

LEI N. 8.101, DE 16 DE ABRIL DE 1964 

Reorganiza o serviço judiciário do Estado, especial
mente na comarca da Capital, e dá outras pro
vidências. 

CYRO ALBUQUERQUE, Presidente da Assembléia Le
gislativa do Estado de São Paulo, tendo em vista a rejeição 
em parte, do veto parcial opôsto pelo Governador do Estado 
ao Projeto de lei n. 2, de 1962, de que resultou a ·Lei n. 8.051, 
de 31 de dezembro de 1963, promulga, com fundamento no 
artigo 25, parágrafo único, da Constituição do Estado e de 
acôrdo com o artigo 243, § 2.°, do Regimento Interno, a se
guinte lei: 

Artigo 1.° - A administração da Justiça no Estado de 
São Paulo rege-se pela presente lei, mantidas, no que não tiver 
sido revogado, as demais disposições pertinentes ao assunto. 
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TITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DE PRIMEIRA 
INSTÂNCIA E DAS FtRIAS FORENSES 

CAPíTULO I 

Da Classificação da Comarca da Capital e dos Juízes 

Artigo 2.° - A comarca da Capital, abrangendo exclusi
vamente 'O municipo de São Paulo, passa a ser de entrância 
especial. 

Artigo 3.° - Os juizes de direito e os membros do Minis
tério Público são classificados segundo a entrância da comarca 
de que são titulares. 

§ 1.° - Excetuam-se os juízes e promotores substitutos 
das circunscrições judiciárias do Estado, a que se refere o 
artigo 16 da Lei n. 6.142, de 27 de junho de 1961. 

§ 2.° - Os atuais juízes de direito substitutos de 2.8 

instância, juízes e membros do Ministério Público de 4.8 en
trância, da Capital e do Interior, (mantido o veto), ficam 
classificados como juizes, promotores e curadores de entrân
cia especial. 

Artigo 4.° - A promoção por antiguidade para o Tribu
nal de Justiça será feita dentre os juizes do Tribunal de 
Alçada, sem prejuízo de igual direito reconhecido aos atuais 
juízes de 4.a entrância, à data da promulgação desta lei. 

Artigo 5.° - A antiguidade dos Ministros do Tribunal 
de Alçada e dos juízes de direito, contar-se-á da posse no 
Tribunal ou na entrância. Se de igual data, terá precedência 
quem tiver maior antiguidade na entrância anterior. 

Parágrafo único - A nomeação para o cargo de Procura
dor de Justiça do Estad'O, será feita, dentre os membros do 
Ministério Público de entrância especial, sem prejuízo de igual 
direito reconhecido aos atuais titulares de 4.a entrância, da 
Capital e do interior, à data da promulgação desta lei. 

Artigo 6.° - Sõmente após dois anos de efetivo exercício 
na respectiva entrância poderá o juíz de direit'O ser promovido. 

Parágrafo único - Não havendo juízes com estágio, ou 
não sendo classificados os que o tiverem, a vaga não será 
preenchida por promoção. 
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CAPíTULO II 

Das férias f01'enses 

Artigo 7.° - São de férias forenses em todo o Estado de 
São Paulo, tanto em primeira como em superiores instâncias, 
os seguintes períodos: 

I - de 2 a 31 de janeiro; 
II - os dias da Semana Santa; 

III - de 2 a 31 de julho. 
Artigo 8.° - Durante as férias, serão praticados nos 

Tribunais todos os atos que não implicarem fluência de prazo 
para recurso ou para dizer nos autos. 

Parágrafo único - A citação realizada em segunda ins
tância, no período de férias, considerar-se-á feita, para a 
fluência dos prazos dela decorrentes e para o efeito de com
parecimento do citando no primeiro dia útil imediato. 

Artigo 9.° - Podem ser processados e julgados durante 
as férias de segunda instância, não se suspendendo pela sua 
superveniência: 

I - os recursos interpostos nos feitos que, em primeira 
instância, correrem nas férias; 

II - as exceções de suspeição, correições parciais, con
flitos de jurisdição, "habeas corpus" e mandados de segu
rança originários, as revisões criminais em favor de réu preso, 
as fianças, os arrestos, sequestros e medidas requeridas com 
fundamento no artigo 682, segunda parte, do Código de Pro
cesso Civil. 

Artigo 10 - Quanto às férias dos titulares e substitutos 
de 2.a instância serão observadas as seguintes normas: 

I - os desembargadores Presidente, 1.0 Vice Presidente, 
e Corregedor Geral da Justiça que não gozarão das férias de 
que trata o artigo 7.°, terão férias individuais de 60 (sessen
ta) dias, em qualquer época do ano civil, menos nos períodos 
de férias forenses, e poderão gozá-las parcelada, porém não 
simultâneamente; 

II - o desembargador 2.° Vice Presidente gozará férias 
individuais pelos dias que não houver gozado das coletivas, 
por se achar no exercício da Vice Presidência; 

III - o Presidente e o Vice Presidente do Tribunal de 
Alçada, que também não gozarão das férias de que trata o 
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artigo 7.°, terão férias individuais de 60 (sessenta) dias, em 
qualquer época do ano civil, podend'Ü tirá-las em 2 (dois) 
períodos, porém não simultâneamente; 

IV - os integrantes da Secção Civil gozarão férias cole
tivas, durante os períodos referidos no artigo 7.°; 

V - os integrantes da Secção Criminal gozarão férias 
coletivas na Semana Santa e de 2 a 31 de janeiro e mais 30 
(trinta) dias de férias individuais em cada ano civil, median
te escala, não podendo ficar afastado simultâneamente mais 
de um componente de cada Câmara Criminal. A escala de 
férias será aprovada pelo Tribunal respectivo, em sessão ple
nária realizada na primeira quinzena de dezembro de cada 
ano, tendo preferência na escolha os juízes mais antigos; e 

VI - os juízes substitutos de 2.a instância gozarão férias 
coletivas na 'Semana Santa e de 2 a 31 de janeiro e mais 30 
(trinta) dias de férias individuais em cada ano civil, mediante 
escala organizada pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

Artigo 11 - Ressalvados os casos de impedimento ou 
suspeição, o juiz de 2.a instância será juiz certo nos processos 
que lhe forem distribuídos ou passados, não podendo passá-los 
ao substituto ao entrar em gôzo de férias ou de licença. 

Parágrafo único - No caso de licença para tratamento 
de saúde que somente será concedida mediante exame no 
Departamento Médico do Serviço Civil do Estado, o juiz de 
2.a instância passará os processos em seu poder ao substituto; 
no reassumir o exercício do cargo, receberá, em devolução, os 
processoS" em que o substituto não houver apôsto o "visto" 
e, em compensação, na primeira distribuição e nas subsequen
tes se necessário, processos bastante para completar com os 
devolvidos, o número dos que houver passado. 

Artigo 12 - Durante as férias individuais, o juiz de 
2.a instância poderá ser convocado para julgar os processos 
que tiver relatado ou nos quais tenha pôs to o seu visto, sem 
direito à restituição dos dias de comparecimento decorrente 
da convocação. 

Artigo 13 - Quando, por motivo de serviço público, o 
juiz titular de 2.a instância deixar de gozar as férias que lhe 
cabem, terá direito de usufruí-las a qualquer tempo, desde 
que autorizado pelo Tribunal. Em caso algum, porém, poderá 
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permanecer em férias por mais de 60 (sessenta) dias conse
cutivos. 

Artigo 14 - Durante as férias e nos dias feriados não 
8e praticarão aros judiciais em primeira instância. 

§ 1.° - Excetuam-se os que possam ficar prejudicados 
com o adiamento, como sejam; 

1 - 08 atos probatórios "ad perpetuam rei memoriam"; 
2 - as citações, que, no entanto, para a fluência dos 

prazos delas decorrentes e para os efeitos do comparecimento 
do citado em juízo, se haverão como feitas no primeiro dia 
util imediato. 

3 - os arrestos, penhoras, sequestros, arrecadações, 
buscas e apreensões, dep6sitos, detenções pessoais, separação 
de corpos, abertura de testamento, embargos de obra nova e 
atos análogos. 

§ 2.° - Além dos atos enumerados no parágrafo anterior, 
podem ser processados e julgados durante as férias e não se 
suspendem pela superveniência delas: 

1 - os mandados de segurança; 
2 - os despejos, ações renovatórias, pedidos de alimen

tos provisionais, ações de alimentos, desapropriações, impedi
mentos matrimoniais, executivos fiscais, acidentes do trabalho, 
questões trabalhistas, arrolamentos, inventários e partilhas, 
falências e concordatas, bem como os pedidos de reintegração 
ou manute~ção liminar, nas ações possessórias; 

3 - a dação e remoção de tutores e curadores; 
4 - as açijes prescritíveis em tempo não superior a dois 

meses; 
5 - os atos de jurisdição voluntária, sempre que os 

interessados, por conveniência própria, provocarem o anda
mento dos respectivos feitos. 

6 - os processos criminais falimentares e de réus presos, 
de fiança, e de "habeas corpus"; 

7 - todos os atos necessários à conservação de direitos 
que forem requeridos pelas partes. 

Artigo 15 - Não serão realizadas audiências de instru
ção e julgamento, assim no cível como no crime, de 23 a 31 
de dezembro de cada ano, salvo quando indispensável para 
evitar o perecimento de direitos. 
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TITULO 11 

DA ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA NA COMARCA 
DA CAPITAL 

CAPÍTULO I 

Do Territó1'io 

Artigo 16 - A comarca da Capital abrange exclusiva
mente o município de São Paulo. 

Artigo 17 - Quanto à justiça de Menores, a comarca se 
subdivide em quatro regiões: Norte, Sul, Leste e Oeste, cujos 
limites serão fixados em decreto do Executivo, ouvido o 
Tribunal de Justiça. 

Artigo 18 - Além das Varas com jurisdição em todo o 
território da Capital (artigo 20 n. I) haverá Varas distritais, 
numeradas de 1.a a lO.a, com jurisdição limitada nos têrmos 
da presente lei, em: 

I - Santo Amaro, compreendendo o subdistrito de igual 
nome, o distrito de Parelheiros e o subdistrito de Capela do 
Socorro (mantido o veto) ; 

H - São Miguel Paulista; 
IH - Itaquera, abrangendo o distrito de igual' nome bem 

como o de Guaianazes; 
IV - Santana, que compreende o subdistrito de igual 

nome, bem como o de Tucuruvi; .. 

V - Lapa, compreendendo o subdistrito de igual nome, 
assim como o de Nossa Senhora do ó; 

VI - Pirituba, abrangendo o subdistrito de igual nome 
e os distritos de Perus e Jaraguá; 

VII - Penha, compreendendo o subdistrito de igual nome, 
bem como o de Vila Matilde; 

VIII - Tatuapé; 

IX - Vila Maria; 
X - Casa Verde. 

Parágrafo único - Os limites territoriais dessas Varas 
s6 poderão ser alterados mediante lei. 
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CAPÍTULO 11 

Da Composição da Justiça da Capital 

Artigo 19 - A Justiça na comarca da Capital com
prende: 

I - Os jurados dos Tribunais do Juri, dos Tribunais de 
Imprensa e dQS Tribunais de Crimes contra a Econamia 
Popular; 

II - Os Juízes de direito vitalícios, compondo: 
a) o quadro dos Auxiliares da Capital; 
b) o quadro dos Juízes distritais da Capital; 
c) o quadro dos Substitutos da Capital; 
d) o quadro dos Titulares de Varas. 
III - Os Juízes auxiliares de investidura temporária 

(Constituição Federal, artigo 124, XI). 
Artigo 20 - Compõem a magistratura da comarca da 

Capital 137 Magistrados, sendo: 
1-78 (setenta e oito) juízes de entrância especial, titu

lares das Varas mencionadas nos itens I a XI do artigo 21; 
11 - 10 (dez) juízes distritais de 3.a entrância; 
lI! - 32 (trinta e dois) Juízes de direito substitutos, de 

3.a entrância; 
IV - 5 (cinco) Juízes auxiliares de 3.a entrância; 
V - 12 (doze) Juízes auxiliares de investidura tempo

rária. 
Parágrafo único - Extinguir-se-ão, ao se vagarem, os 

cargos de Juiz de Direito Auxiliar ua Vara de Feitos da 
l4azenda Municipal, de Juiz Auxiliar do Juri, de Auxiliar do 
Juiz de Menores e de Auxiliar da Vara das Execuções Cri
minais, cuj os atuais titulares conservam as suas atribuições, 
servindo junto à Vara já existente e às da mesma categoria 
ora criadas. 

Artigo 21 - Passam a ser 88 (oitenta e oito) as Varas 
da Comarca de São Paulo, a saber: 

I - 20 Varas Civeis, numeradas de l,a a 20.a ; 

11 - 5 Varas da Fazenda Nacional. numeradas de 
l,a a 5.a ; 

111 - 5 Varas da Fazenda Estadual, numeradas de 
l,a a 5.a ; 
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IV - 4 Varas da Fazenda Municipal, numeradas de 
l.a; a 4.a ; 

V-lO Varas da Família e das Sucessões, numeradas 
de l.a a 10.a ; 

VI - 4 Varas de Acidentes do Trabalho, numeradag 
de l.a a 4.a ; 

VII - 1 Vara de Registros Públicos; 
VIII - 24 Varas Criminais, numeradas de La a 24.a ; 

IX - 2 Varas do Juri, numeradas de 1.a a 2.a ; 
X - 2 Varas de Execuções Criminais, a La e a 2.a ; 

XI - 1 Vara de Menores; 
XII - 10 Varas Distritais (artigo 20). 

Parágrafo único - Salvo as varas referidas no item XII 
supra, classificadas em 3.a entrância, as demais são de en
trância especial. 

Artigo 22 - As Varas da Comarca de São Paulo são 
agrupadas nas seguintes Secções, para efeito de substituição: 

I - l.a Secçã'Ü - l.a, 2.a, 3.a e 4.a Varas Civeis; 
11 - 2.a Secção - 5.a , 6.a, 7.a e 8.a Varas Civeis; 

111 - 3.a Secção - 9.a , lo.a, ll.a e 12.a Varas Civeis; 
IV - 4.a Secção - 13.a , 14.a, 15.a e 16.a Varas Civeis; 
V 5.a Secção - 17.a , 18.a, 19.a e 20.a Varas Civeis; 

VI - 6.a Secção - 1.a , 2.a, 3.a e 4.a Varas da Fazenda 
Nacional; 

VII - 7.a Secção - 5.a da Fazenda Nacional e 1.a , 2.a 

e 3.a Varas da Fazenda Estadual; 
VIII - 8.a Secção - 4.a e 5.a d aFazenda Estadual e 

1.a e 2.a da Fazenda Municipal; 
IX - 9.a Secção - 3.a e 4.a da Fazenda Municipal e 

l.a e 2.a Varas da Família e das Sucessões; 
X - 10.a Secção - 3.a• 4.a• 5.a e 6.a da Família e das 

Sucessões; 
XI - ll.a Secção - 7.a, 8.a, 9.a e 10.a Varas da Família 

e das Sucessões; 
XII - 12.a Secção - l.a, 2.a, 3.a e 4.a Varas de Aciden-

tes do Trabalho e Vara dos Registros Públicos; 
XIII - 13.a Secção - l.a, 2.a, 3.a e 4.& Varas Criminais; 
XIV - 14.a Secção - 5.a, 6.a, 7.a e 8.a Varas Criminais; 
XV - 15.a Secção - 9.a, 10.a, ll.a e 12.a Varas Cri-

minais; 
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XVI - 16.a Secção - 13.a , 14.a, 15.a e 16.a Varas Cri
minais; 

XVII - 17.a Secção - 17.a. 18.a, 19.a e 20.a Varas Cri
minais; 

XVIII - 18.a Secção - 21.a , 22.a, 23.a e 24.a Varas 
Criminais; 

XIX - 19.a Secção - 1.a e 2.a Varas do Juri e 1.a e 
2.a Varas das Execuções Criminais; 

XX - 20.a Secção - As Varas numeradas de I a V no 
artigo 18; 

XXI - 21.a Secção - As Varas numeradas de VI a X 
no artigo 18. 

Artigo 23 - Passam a denominar-se 1.a Vara da Fazen
da Municipal a atual Vara Privativa dos Feitos da Fazenda 
Municipal; Vara de Menores e Vara Privativa de Menores; 
e 1.a Vara do Juri e Vara Privativa do Juri. 

Artigo 24 - Os juízes de direito residirão obrigatoria
mente no território das respectivas comarcas. 

Artigo 25 - Os juízes de direito substitutos da Comarca 
da Capital, que passam a se denominar Substitutos de 3.a 

entrância, numerados ordinalmente de 1.a a 32.a, serão indi
cados, de preferência, mediante remoção, e assumirão, com 
idênticas funções, a designação numérica do substituto. 

§ 1.0 - A designação numérica dos Substitutos de 3.a 

entrância poderá ser alterada anualmente por ato do Presi
dente do Tribunal de Justiça. 

§ 2.° --..:... Mediante apostila no respectivo título, o Presi
dente do Tribunal de Justiça, ouvido previamente o interessa
do, designará a secção em que deverão funcionar os atuais 
juízes de direito de 3.a entrância da comarca da Capital. 

§ 3.° - Os atuais Juízes de Direito Auxiliares da Fazen
da Municipal, da Vara do Juri e da Vara de Menores poderão, 
mediante requerimento ao Presidente do Tribunal de Justiça 
e apostila de seu título de nomeação, optar pela sua designa
ção, respectivamente, como 8.° 19.° e 22.° substitutos de 3.a 

<mtrância. 
Artigo 26 - Os Juízes Auxiliares da Vara de Menores 

são numerados ordinalmente de 1.a a 5.a, podendo a sua de
signação numérica ser alterada anualmente, por ato do Presi
dente do Tribunal de Justiça. 

Artigo 27 - Os Juízes Distritais da Capital, numerados 
ordinalmente de 1.a a 10.a , são titulares das varas discrimi-
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nadas no artigo 18, com a competência cunferida pelos artigos 
48, e seguintes, desta lei. 

Artigo 28 - Os jurados dos dois Tribunais do Juri serão 
escolhidos nos têrmos da legislação vigente, constituindo um 
quadro único para ambas as varas, em número de quinhentos, 
no mínimo e de dois mil e quinhentos no máximo. 

§ 1.0 - A seleção dos jurados será feita de comum acôr
do pelos titulares das Varas dos Tribunais do Juri, distri
buindo-se em dois grupos iguais, um para cada vara, obede
cida a ordem alfabética dos nomes. 

§ 2.0 - No processo de recrutamento, os juízes diligen
ciarão no sentido de que se representem, tanto quanto possí
vel, diferentes classes e profissões sociais, arrolando, notada
mente, os pais de família. 

Artigo 29 - Junto a cada Vara do Juri funcionarão um 
Tribunal de Imprensa e um Tribunal de Crimes contra a 
Economia Popular, sob a presidência, respectivamente, do 19.0 

e 20.0 substitutos de 3.a entrância. 

CAPÍTULO III 

Da competência das Varas de Entrância Especial 
I 

Artigo 30 - Ressalvadas as modificações constantes dá 
presente lei, fica mantida a competência das atuais varas da 
comarca da Capital, sendo idêntica a das varas ora criadas 
com a mesma denominação. 

Parágrafo único - Havendo mais de uma vara com a 
mesma denominação, fixar-se-á a competência por distribui
ção, mediante sorteio. 

Artigo 31 - Passam para a competência dos Juízes da 
Família e das Sucessões: 

I - Inventários e arrolamentos entre herdeiros maiores 
c capazes, bem como a divisão geodésica ou demarcação de 
quinhões e partilhas; 

U - suprimentos judiciais de consentimento, inclusive 
outorga marital e uxoria; 

lU - extinção de usufruto e fideicomisso, ainda que 
resultante de ato inter-vivos, e subrogação destas cláusulas; 

IV - causas sôbre fundações e adoção. 
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CAÍPTULO IV 

Da Verba dos Registros Públicos 

Artigo 32 - Compete ao Juiz da Vara dos Registros 
Públicos: 

I - processar e julgar as ações e procedimentos admi
nistrativos referentes aos registros públicos, loteamento de 
imóveis, bem de família, usucapião e hipoteca legal, exceto as 
que interessarem à Fazenda Pública. 

II - processar medidas preventivas, preparatórias ou 
incidentes em matéria de sua competência; 

III - exercer a corregedoria permanente dos cartórios 
extrajudiciais da comarca da Capital, rubricar-lhes os livros 
e aplicar penas disciplinares aos serventuários e escreventes, 
nos têrmos das leis vigentes; 

IV - decidir as dúvidas dos oficiais de registros e tabe
liães quanto aos atos de seu ofício; 

V - decidir, sem ofensa à coisa julgada, as dúvidas sus
citadas por oficiais de registro em caso de execução de sen
tença proferida em outro Juíro; 

VI - decidir as reclamações formuladas e ordenar a 
prática ou cancelamento de qualquer ato de serventuário su
jeito à sua disciplina e inspeção, salvo quando se tratar de 
matéria submetida a outro juízo. 

VII - processar e julgar as suspeições opostas aos ser
ventuários dos cartórios que lhe estão subordinados; 

VIII - processar a matrícula de jornais, revistas e outros 
periódicos e das oficinas impressoras. 

Artigo 33 -- O Presidente do Tribunal de Justiça de
signará um dos substitutos de 3.a entrância para as funções 
de auxiliar da Vara de Registros Públicos, com as seguintes 
atribuições: 

I - processar as notificações, protestos, interpelações, 
justificações precatórias e vistorias "ad perpetuam" em ma
téria de competência da V ara; 

II .- processar e julgar os pedidos de abertura, retifi
cação, averbação ou cancelamento de assento do registro civil 
das pessoas naturais; 
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111 - proceder a correições nos cartórios extrajudiciais
da comarca, por delegação do juiz titular; 

IV - auxiliar o juiz titular nas correições que fizer; 
V - substituir o juiz titular nos casos de suspeição,. 

impedimento ou ausência ocasional. 

CAPíTULO V 

Dos Tribunais do Juri 

Artigo 34 - A competência das Varas do Juri será de
terminada pela distribuição alternada dos processos por crimes 
da mesma natureza. 

Artigo 35 - Caberá aos Substitutos de 3.a entrância,. 
designados para servir junto às Varas do Juri, o preparo dos 
processos de competência das mesmas. 

Artigo 36 - Os processos já preparados e pendentes de 
primeiro julgamento do atual Tribunal do Juri serão redis
tribuidos por sorteio entre ambas as varas. 

CAPÍTULO VI 

Das Varas Criminais 

Artigo 37 - Ressalvadas as atribuições dos Juízes Dis
tritais, fica mantida a competência de 11.a e 12.a Varas Cri
minais, estabelecidas no artigo 2.°, letra "a", do Decreto-lei 
n. 16.153, de 27 de setembro de 1946. 

Parágrafo único - A competência para o cumprimento· 
das cartas precatórias e rogatórias, a que se refere o Decreto
lei n. 16.153, de 27 de setembro de 1946, deixa de ser priva
tiva das atuais 11.a e 12.a Varas Criminais, passando a distri
buição das mesmas a ser feitas equitativamente entre as 24-
Varas Criminais existentes. 

Artigo 38 - As Varas de Execuções Criminais proces
sarão: 

I - a La, as execuções da comarca da Capital, com o 
anexo da corregedoria dos presídios e da Polícia Judiciária 
do Município da Capital; 

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



II - a 2.a, as execuções das demais comarcas do Estado, 
eom o anexo da Corregedoria dos presídios fora do muni

{pio da Capital. 

CAPÍTULO VII 

Dos Juízes Auxil'iares da Vara de Meno1·es 

Artigo 39 - Os Juízes de direito auxiliares da Vara de 
Menores (artigo 20, n. IV) classificados de 1.0 a 4.°, exerce
rão, em caráter auxiliar, nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste 
do Juizo de Menores, tôdas as funções pertinentes a êste. 
excetuados os atos de julgamento. 

Parágrafo único - As designações dos auxiliares da 
Vara de Menores, serão feitas mediante portaria expedida 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

Artigo 40 - Ao Juiz de Direito da Vara de Menores 
caberá traçar o plano geral de ação na comarca, bem como 
imprimir unidade de orientação quanto às normas executivas. 

Parágrafo único - Os juízes auxiliares da Vara de Me
nores reunir-se-ão, mensalmente, na sede do Juizado de Meno
res, a fim de sugerirem providências e debaterem com o titular 
da vara os problemas atinentes às suas funções. 

Artigo 41 - O 5.° Juiz de Direito auxiliar da Vara de 
Menores substituirá os demais de sua categoria, em suas fal
tas, afastamentos, férias ou licenças, e auxiliará o juiz da 
Vara nas funções judiciais que lhe forem especlficamente 
cometidas pelo Juiz Titular. 

CAPÍTULO VIII 

Dos Juízes de Direito Substitutos 

Artigo 42 - Os substitutos de 3.a entrância, numerados 
ordinalmente de 1.0 a 19.°, substituirão os juízes titulares 
pertencentes a Secções de igual numeração, nas suas férias, 
licenças, afastamentos, faltas, impedimentos, suspeições, e 
uem assim no caso de vacância do cargo (artigo 22). 

Artigo 43 - O 20.° e 21.° substitutos de 3.a entrância 
serão os juízes preparadores, respectivamente, da La e da 
2.a Vara do Juri, com as atribuições fixadas no artigo 1.0, 
letra "c ", do Decreto-lei n. 15.551, de 23 de janeiro de 1946; 
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o 22.° substituto de 3.a entrância desempenhará as funções 
atualmente atribuídas ao juiz auxiliar da Vara de Menores 
pelo artigo 3.° da Lei n. 495, de 28 de outubro de 1949. e 
substituirá o Juiz de Menores titular, em suas férias, licenças, 
afastamentos, faltas, impedimentos e suspeições. 

Parágrafo único - Enquanto não se vagarem os cargos 
de juiz de direito auxiliar da Vara da Fazenda Municipal, 
da Vara do Juri e da Vara de Menores, não serão providos 
08 cargos de 8.°, 19.° e 22.° substitutos de 3.a entrância. 

Artigo 44 - Compete aos substitutos de 3.a entrância 
designados ordinalmente de 23.° a 32.°: 

I - substituir, à falta do substituto seccional correspon
dente, os juízes titulares de vara; 

11 - substituir os substitutos de 3.a entrância, numera
dos ordinalmente de 20.° a 22.°, nas funções a êstes atribuídas 
pelo artigo 43; 

IH - funcionar como auxiliar de juiz titular de vara, 
na forma do artigo 45; 

IV - substituir 'Os juízes substitutos seccionais referidos 
no artigo 42; 

V - presidir às bancas examinadoras de concursos para 
ingresso na carreira de escrevente do Forum de São Paulo. 

§ 1.0 - As atribuições dêste' artigo serão desempenhadas 
por designação do Presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 2.° - A escala de substituição disposta nos arti&'os 
anteriores poderá ser excepcionalmente alterada por motivo 
de relevante interêsse judicial, mediante ato expresso do 
Presidente do Tribunal de Justiça, em cada caso. Nesta hi·, 
pótese, serão preferencialmente designados os substitutos de 
3.a entrância a partir da 22.a Secção. 

Artigo 45 - Se assim o exigir a conveniência do serviço 
poderá o Presidente do Tribunal de Justiça designar Substi
tuto de 3.a entrância para auxiliar os titulares da entrância 
especial (artigo 44, item lU). 

§ 1.0 - Na portaria de designação, 'O Presidente deter
minará a forma, que não poderá ser alterada, de distribuição 
e redistribuição dos feitos aos dois juízes. 

§ 2.° - O juiz designado nos têrrnos dêste artigo terá 
competência igual à do respectivo juiz titular, nos atos de 
instrução e julgamento. 
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Artigo 46 - Ao Corregedor Geral da Justiça caberá 
eonvocar até 3 (três) Auxiliares dentre os Juízes da Capital, 
para servirem, rotativamente, como Auxiliares da Correge
doria Geral, pelo prazo de 1 ano, podendo ser reconduzidos 
por mais 1 ano sómente. 

§ 1.° - Terminado o prazo da convocação, os juízes 
convocados voltarão a exercer as suas funções normais. 

§ 2.° - As atribuições dos substitutos convocados serão 
fixadas mediante provimento do Corregedor Geral. 

§ 3.° - Quando o juiz convocado pelo Corregedor Geral 
da Justiça fôr de 4.a ou 3.a entrância, perceberá a diferença 
entre os seus vencimentos e vantagens e os correspondentes 
ao cargo do juiz de entrância especial. 

CAPÍTULO IX 

Das Va?'as Distritais 

Artigo 47 - As Varas Distritais da Capital, referidas 
no artigo 18, serão exercidas por juízes de direito de 3.a 

entrância, indicados, de preferência, mediante remoção. 
Artigo 48 - Os Juízes Distritais, dentro do respectivo 

território, têm competência para julgar: 
I - tôdas as causas civis e comerciais de valor até 5 

(cinco) vêzes ao salário mínimo vigente na Capital, quando 
domiciliado o réu no distrito ressalvado o previsto nos itens 
11 e IH dêste artigo; 

H - até o valor supra-indicado, as ações cuja compe
tência na forma da lei processual civil seja determinada pela 
situação do imóvel; 

lU - até o valor indicado no item I, supra as ações 
relativas à locações de imóveis, quando situado no distrito 
I() imóvel locado; 

IV - executar as sentenças proferidas nas ações de sua 
competência; 

V ~ processar e julgar as medidas preparatórias, pre
ventivas e incidentes relativas às ações de sua competência; 

VI - determinar diretamente a efetivação de atos e 
diligências judiciais em todo o território da comarca da 
Capital desde que vinculados ao impulso, movimentação e 
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solução dos feitos S'Ob sua competência, podendo ordenar, 
inclusive, que à sua presença compareça, sob as penas da lei, 
qualquer pessÇ>a residente na Comarca; 

VII - processar e julgar as contravenções penais e os 
crimes sujeitos à pena de detenção até 1 ano. 

Artigo 49 - São excluídos da competência das Vara~ 
Distritais todos 'Os feitos de interêsse da Fazenda Pública. 

CAPÍTULO X 

Dos Juízes Auxiliares de Investidum Te-mp01'ária 

Artigo 50 - Os Juízes Auxiliares de Investidura Tem
porária (artigo 20, n. V) serão nomeados por dois anos. 
podendo ser reconduzidos. . 

Artigo 51 - A nomeação far-se-á por decreto do Exe
cutivo, mediante indicação, pelo Tribunal de Justiça, sempre 
que possível em lista tríplice. 

Artigo 52 - A indicação far-se-á dentre os candidatos 
inscritos e aprovados, na forma da legislação em vigor, em 
concurso para ingresso na magistratura vitalícia, e que não 
tenham sido nomeados para o cargo de juiz substituto de 
circunscrição. 

Artigo 53 - Os juízes auxiliares de investidura tempo
rária só perderão os seus cargos, d uranie o biênio, mediante 
processo administrativo, instaurado pelo Corregedor Geral e 
julgado pelo Tribunal de Justiça, garantida a amplitude da 
defesa. 

Artigo 54 - A recondução de juiz auxiliar de investidura 
temporária será feita por decreto do Poder Executivo, me
diante indicação do Tribunal de Justiça. 

Artigo 55 - Os juízes auxiliares de investidura tempo
rária, em exercício na Comarca da CapitaJ, terão vencimentos 
correspondentes aos dos juízes substitutos de circunscrição. 

Artigo 56 - Mediante portaria expedida pejo Presidente 
do Tribunal de Justi'Ça, os juízes auxiliares de investidura 
temporária serão designados para exercer suas funções junto 
às Varas Distritais, da Capital, competindo~lhes: 

I - substituir os titulares das Varas Distritais nas suas 
faltas, licenças, férias e impedimentos; 
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II - auxiliar o juiz titular das Varas Distritais, em 
competência igual à dêste se assim fôr determinado pelo 
Conselho Superior da Magistratura que, em tal caso, regu
lará a forma de distribuição e redistribuição dos feitos entre 
ambos. 

Artigo 57 - Quando não designados para as funções 
acima enumeradas, os juízes auxiliares de investidura tempo
rária exercerão as funções judiciais que lhe forem especifi
camente cometidas pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
ou as de auxiliares de correição quando requisitados pelo 
Corregedor Geral. 

CAPÍTULO XI 

Das férias dos juízes 

Artigo 58 - No período de férias coletivas, os juízes 
substitutos das 11 primeiras Secções (artigo 22) deixarào 
qualquer substituição ou função que estejam exercendo e auto
màticamente passarão a substituir, em caráter cumulativo, os 
juízes de direito da respectiva Secção. 

Artigo 59 - A. escala de férias dos juízes da Comarca 
da Capital será organizada, até 15 de dezembro de cada ano, 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 1.0 - Não poderão entrar simultâneamente em férias 
dois ou mais juízes titulares ou substitutos da mesma Secção. 

§ 2.° - Quando mais de um juiz da mesma Secção pre
tender período idêntico de férias, dar-se-á preferência ao que 
tiver filhos em idade escolar, depois ao de entrância mais 
elevada e, dentre os de igual entrância, ao mais antigo. A 
preferência será. porém, alternada, se no ano seguinte per
sistir a mesma escolha de período. 

§ 3.° - As dúvidas e casos omissos serão resolvidos peJo 
Presidente do Tribunal de Justiça. 

Artigo 60 - A escala de férias, dos juízes das Varas 
Distritais e do 5.° juiz auxiliar da Vara de Menores, será 
organizada com observância do disposto no artigo anterior. 

Artigo 61 - Os substitutos de 3.a entrância, após have
rem substituído, por trinta dias ou mais e fora do período 
de férias coletivas, os juízes titulares das Secções 1.a e 2.a, 
ficarão afastados de qualquer função, durante quinze dias, 
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para ultin:tar os processos a que estiverem vinculados e rece
berão vencimentos como se estivessem na substituição. 

§ 1.0 - Após o mencionado período, o substituto de 3.a 
entrância oficiarâ ao Presidente do Tribunal de Justiça en
viando-lhe relação dQS procesos que deixou de ultimar e ex
pondo os motivos do atraso. 

§ 2.° - O Conselho Superior da Magistratura, por pro
vocação do Presidente, poderâ conceder afastamento, até um 
mês, ao juiz em atraso, para que atualize o seu serviço. 

§ 3.° - Se o atraso, a critério do Conselho Superior da 
Magistratura, não foi justificado, deixarâ o juiz de direito 
de fazer jus, durante o afastamento, à diferença de venci
mentos. 

Artigo 62 - Os juízes convocados para assumir o exer
cício de qualquer Vara ou para auxiliar o seu respectivo 
titular, perceberão a diferença entre os seus vencimentos e 
vantagens e os correspondentes ao cargo do substituído. 

CAPÍTULO XII 

Dos novos Ca?'yos da Mayistmtum e do Ministé?'io Público 

Artigo 63 - Ficam criados os seguintes cargos de Juiz 
de Direito na comarca da Capital: 

I - 12 (doze) cargos de Juiz Auxiliar de investidura 
temporâria, padrão "A"; 

11 - 6 (seis) cargos de Juiz Auxiliar da Vara de Me
nores, de 3. a entrância, padrão "D"; 

111 - 10 (dez) cargos de Juiz Distrital da Capital, de 
3. a entrância, padrão "D ", que correspondem aos territórios 
distritais e subdistritais discriminados no artigo 18; 

IV - 12 (doZé) cargos de Juiz Substituto de 3.a entrân
cia, padrão "D"; 

V - 21 (vinte e tim) cargos de Juiz de entrância espe
cial, padrão "F", para atender ao détérminado no artigo 21, 
ns. I a XI, desta lei. 

Artigo 64 - Ficam criados no Ministério Público da 
cómarca da Capital os seguintes cargós: 

I - 5 (cinco) cargos de Curador Geral dé Órfãós, de 
entrância especial, padrão "F", designados ordinalmente de 
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6.° a 10.°, cujos ocupantes funcionarão junto às Varas da 
Família e Sucessões de igual numeração; 

II - 2 (dois) cargos de Curador de Acidentes do Traba
lho, designados ordinalmente como 3.° e 4.°, de entrância 
especial, padrão "F", cujos ocupantes funcionarão, respecti
vamente, junto às 3.a e 4.a Varas de Acidentes do Trabalho. 

lI! - 10 (dez) cargos de Promotor de Justiça de 3.a 
entrância, padrão "D", cujos ocupantes funcionarão junto às 
Varas Distritais da Capital, obedecida a ordem numérica de 
1.0 a 10.°; 

IV - 5 (cinco) cargos de Curador Auxiliar da Vara de 
Menores da comarca da Capital, designados ordinalmente de 
1.0 a 5.° e classificados como de 3.a entrância, padrão "D", 
cujos ocupantes terão a atribuição de funcionar nos processos 
de competência dos juízes de direito auxiliares da Vara de 
Menores, sendo o 1.0 na Região Norte, o 2.° na Região Sul, 
o 3.° na Região Leste, o 4.° na Região Oeste e o 5.° para 
substituir os demais ou auxiliar o 3.° Curador, quando não 
estiver exercendo funções de substituição; 

V - 2 (dois) cargos de Promotor de Justiça substituto 
da comarca da Capital, padrão "A ", cujos ocupantes substi
tuirão os promotores designados nos dois incisos anteriores; 

VI - 4 (quatro) cargos de Promotores de Justiça, en
trância especial, padrão "F", designados ordinalmente como 
57.°, 58.°, 59.° e 60.°, da Capital ; 

VI! - 2 (dois) cargos de Curador Judicial de Incapazes 
e Ausentes, de entrância especial, padrão "F", designados 
ordinalmente, como 4.° e 5.° Curadores, com atribuições já 
fixadas para as demais existentes, incumbindo a êstes e àque
les 'Oficiar, também, junto às Varas de Família e Sucessões. 

CAPíTULO XIlI 

Dos Ofícios de Justiça da Coma1'ca da Capital 

Artigo 65 - São criados na comarca da, Capital os se
guintes cartórios oficializados, que servirão junto às Varas 
de igual denominação e numeração: 

I - 4 (quatro) Ofícios Civis, numerados de 17.° a 
20,°; 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 19 



II - 3 (três) Ofícios da Fazenda Nacional, de 3.° a 
5.°; 

III - 2 (dois) Ofícios da Fazenda Estadual, o 4.° e o 
5.°; 

IV - 2 (dois) Ofícios da Fazenda Municipal, o 3.0 e 
o 4.°; 

V - 2 (dois) Ofícios de Acidentes do Trabalho, o 3.° 
e o 4.°; 

VI - 1 (um) Ofício do Juri, o 2.°; 
VII - 1 (um) Cartório da Corregedoria dos PresIdios 

do Estado e da Polícia Judiciária da Capital, que servirá 
junto à l.a e 2.a Vara das Execuções Criminais; 

VIII - 4 (quatro) Cartórios Regionais do Juízo de Me
nores, respectivamente, nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste 
do Município de São Paulo; 

IX - 10 (dez) Cartórios das Varas Distritais da Ca
pital. 

§ l.0 - A cada uma das 10 (dez) Varas da Família e 
das Sucessões corresponderá um dos 10 (dez) Ofícios da 
Família e das Sucessões já existentes, obedecida a respectiva 
ordem numérica, devendo o Presidente do Tribunal de Justiça 
baixar portaria para disciplinar a redistribuição dos feitos. 

§ 2.° - O atual Cartório do 2.° Ofício dos Feitos da 
Fazenda Municipal passa a funcionar junto à 2.a Vara da 
Fazenda Municipal, ora criada. 

Artigo 66 - A lotação dos Ofícios de que trata o artigo 
anterior será estabelecida no artigo 5.° da Lei n. 3331, de 30 
de dezembro de 1955, salvo: 

I - os Ofícios de Acidentes do Trabalho que terão a 
lotação estabelecida para 'Os Ofícios dessa natureza pela tabela 
anexa ao Decreto-lei n. 12.421, de 22 de dezembro de 1941; 

11 - o Cartório da Corregedoria dos Presídios do Estado 
e da Polícia Judiciária da Capital e o 2.° Ofício do Juri, que 
terão, respectivamente, 1 escrivão, 2 primeiros escreventes, 
2 segundos escreventes e 1 fiel; 

IH - os Cartórios Regionais do Juízo de Menores, cuja 
lotação será, para cada um, de 1 escrivão, 1 primeiro escre
vente, 2 segundos escreventes, 3 terceiros escreventes e 1 fiel; 

IV - os Cartórios da Fazenda Municipal, no atinente ao 
número de terceiros escreventes que passa a ser de 4, relota-
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dos os 6 excedentes dos atuais Ofícios da Fazenda Municipal 
para o 3.° e 4.° Ofícios da mesma categoria; 

V - os Cartórios das Varas Distritais da Capital, que 
terão 1 escrivão, 1 primeiro escrevente, 1 segundo escrevente, 
4 terceiros escreventes e 1 fiel. 

Artigo 67 - A cada Vara ora criada correspondem 4 
cargos de oficial de justiça, exceto nos Cartórios Regionais 
do Juizado de Menores, onde haverá três; no 3.° e 4.° Ofício 
do Juri, onde haverá dois; e nas Varas Distritais, onde ha
verá três. 

Artigo 68 - Compete ao Cartório da Corregedoria dos 
Presídios do Estado e da Polícia Judiciária da Capital: 

I - funcionar nas correições levadas a efeito nos Presí
dios do Estado e nas Delegacias de Polícia do Município de 
São Paulo; 

11 - processar as sindicâncias sôbre irregularidades nos 
serviços da polícia judiciária do Município de São Paulo e 
no funcionamento dos presídios de todo o Estado; 

111 - organizar e manter sempre atualizado um fichário 
dos presos recolhidos aos presídios de todo o Estado; 

IV - verificar diàriamente, pelos editais constantes do 
"Diário da Justiça" do Estado, os réus que estão send'o cita
dos, intimados ou notificados por meio daquelas publicações, 
dando buscas no fichário dos presos para o fim de eventual 
comunicação ao Juízo que ordenou a citação, intimação ou 
notificação; 

V - providenciar a apresentação dos réus presos às 
Varas Cíveis e Criminais da Capital, atendendo com presteza 
às requisições que lhe forem feitas; 

VI - organizar a estatística criminal de todo o Estado; 
VII - processar os pedidos de exame de sanidade men

tal dos réus presos no Município de São Paulo; 
VIII - receber das Varas Criminais os alvarás de sol

tura e providenciar seu imediato cumprimento nos presídios; 
IX - receber e registrar as cópias de autos de prisão 

em flagrante efetuadas no município de São Paulo; 
X - remeter, no encerramento do expediente forense da 

véspera de dia em que haja Plantão Judicial, ao Escrivão 
designado para servir junto a êsse Plantão, as cópias dos 
autos de prisão em flagrante dos últimos 2 (dois) dias, e 
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providenciar sua restituição no primeiro dia útil imediato, 
antes da abertura do expediente. 

Artigo 69 - Para a lotação prevista nos artigos 66 e 67 
desta lei, ficam criados os seguintes cargos: 

I - 15 (quinze) cargos de Escrivão do Forum da Capi
tal, referência "89"; 

Ir - 10 (dez) cargos de Escrivão de Vara Distrital da 
Capital, referência "70"; 

IrI - 4 (quatro) cargos de Escrivão Regional da Vara 
de Menores, referência "70"; 

IV - 44 (quarenta e quatro) cargos de Escreventes; 
56 (cinquenta e seis) de 2.° Escreventes; 88 (oitenta e oito) 
de 3.° Escrevente e 27 (vinte e sete) de Fiel, com vencimen
tos fixados, respectivamente, nas referências" 46 ", "45", "43" 
e "lO". 

V - 87 (oitenta e sete) cargos de Oficial de Justiça, 
sendo 54 (cinquenta e quatro) da referência "38", e 33 
(trinta e três) da referência "36", êstes últimos para os 
ofícios das Varas Distritais e Auxiliares da Vara de Menores. 

§ 1.0 - Os cargos ora criad'Os serão providos na forma 
da legislação em vigor. 

§ 2.° - Aos cargos de 1.0 e 2.° escreventes dos ofícios 
ora criados poderã'O concorrer os 2.0" e 3.°0 escreventes de 
cartórios oficializados da mesma natureza. 

§ 3.° - Terão preferência para a nomeação de escreven
tes dos cartóri'Os criados no item Ir do artigo 65, os escre
ventes em exercício nos ofícios dos Feitos da Fazenda Nacio
nal do Estado, oficializados ou não, respeitados para essa 
nomeação a ordem de antiguidade e o tempo de serviço pres
tado por êsses escreventes. 

Artigo 70 - Passa a ser a seguinte a lotação do Cartório 
da Portaria dos Auditórios: 

1 (um) Escrivão 
2 (dois) 1.0 Escrevente 
2 (dois) 2.° Escrevente 
2 (dois) 3.° Escrevente 
1 (um) Fiel. 
Parágrafo único - Para atender à lotação estabelecida 

neste artigo, ficam criadas, na Parte Permanente do Quadro 
da Justiça, com as atribuições e vencimentos previstos em lei, 
os seguintes cargos: 1 (um) de 1.0 Escrevente, 1 (um) de 
2.° Escrevente e 2 (dois) de 3.° Escrevente. 
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Artigo 71 -- Os níveis dos vencimentos do cargo de 
Escrivão da Corregedoria Geral da Justiça da P. P. do Qua
dro da Justiça, fixados em igualdade com os dos escrivães de 
cartórios oficializados das comarcas de São Paulo, Santos e 
Campinas, ficam acrescidos de 10% (dez por cento). 

TíTULO IH 

DAS COMARCAS DA PERIFERIA DA CAPITAL 

CAPiTULO I 

Do território e categoria das comarcas periféricas 

Artigo 72 - Aplica-se à comarca de Osasco o disposto 
no artigo 23 da Lei n. 5.285, de 18 de fevereiro de 1959, e 
a de Cotia o disposto no parágrafo único do mesmo artigo 23. 

Artigo 73 -- Ficam reestruturadas, com municípios e 
distritos retirados à de São Paulo, as comarcas de: 

I -- Franco da Rocha, criada pela Lei n. 2.456, de 30 
de dezembro de 1953, classificada em 2.a entrância, que com
preende o município de igual nome e o de Caieiras; 

II - Itapecerica da-- Serra, criada pela Lei n. 5.285, 
de 18 de fevereiro de 1959, e não instalada, que terá classi
ficação de 2.a entrância e abrangerá o município de igual 
nome e os de Embu, Taboão da Serra, Embu Guaçu e 
Juquitiba. 

lU - Barueri, criada pela Lei n. 5.285, de 18 de feve
reiro de 1959 e não instalada; que será classificada em 2.a 

entrância, abrangendo o mumClplO de igual nome e os de 
Carapicuiba, Santana do Parnaíba, Cajamar e Pirapora do 
Bom Jesus. 

Parágrafo único - A classificação de entrância constante 
dos itens II e UI, dêste artigo, não prejudica direitos já 
asegurados a serventuários de Justiça em decorrência da Lei 
n. 5.285, de 18 de fevereiro de 1959. 

Artigo 74 -- A comarca de Osasco terá os ofícios de 
Justiça previstos no artigo 5.°, letra "d ", da Lei n. 819, de 
31 de outubro de 1950. 
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Artigo 75 - As comarcas de Cotia e Mariporã terão os 
ofídos de Justiça fixados no parágrafo unico do artigo 23 da 
Lei n. 5.285, de 18 de fevereiro de 1959. 

CAPÍTULO II 

Dos cargos criados nas comarcas perifé1"icas 

Artigo 76 - Ficam criados os seguintes cargos de Juiz: 
I - 1 (um) cargo de 4.a entrância, padrão "E", desti

nado à comarca de Osasco; 
11 - 2 (dois) cargos de 2.a entrância, padrão "C", des

tinados às comarcas de Itapecerica da Serra e Barueri; 
IH - 2 (dois) cargos de 1.a entrância, padrão "B", des

tinados à~ comarcas de Cotia e Mairiporã. 
Artigo 77 - Ficam criados os seguintes cargos de Pro

motor de Justiça: 
I - 1 (um) cargo de 4.a entrância, padrão "E" desti

nado à Comarca de Osasco; 
11 - 2 (dois) cargos de 2.a entrância, padrão "C", des

tinados às comarcas de Barueri e ltapecerica da Serra; 
111 - 2 (dois) cargos de 1.a entrância, padrão "B", des

tinados às comarcas de Cotia e Mairiporã. 
Artigo 78 - Ficam criados os seguintes cargos de Oficial 

de Justiça: 
I - 4 (quatro) da referência "41", para a comarca de 

Osasco; 
11 - 4 (quatro) da referência "39", destinados 2 a cada 

uma das Comarcas de Barueri e ltapecerica da Serra; 
IH - 2 (dois) da referência "38", para as comarcas de 

Cotia e Mairiporã. 

TíTULO IV 

DISPOSIÇõES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Disposições Gemis 

Artigo 79 - Os mandados de segurança contra atos de 
autoridades sediadas fora da comarca de São Paulo serão 
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processados e julgados pelo Juiz local salvo se houver inte
rêsse da União ou de entidade autárquica federal. 

Artigo 80 - As funções de natureza administrativa 
atribuídas por esta lei ao Presidente do Tribunal de Justiça 
podem, por deliberação do Conselho Superior da Magistra
tura, publicada no "Diário da Justiça", ser confiadas, no 
tod'O ou em parte, ao 1.0 Vice Presidente. 

Artigo 81 - O artigo 31 da Lei n. 6142, de 27 de junho 
de 1961, passa a ter a seguinte redação: 

"Artigo 31 - Nas comarcas do Interior, os Juízes de 
Direito e Promotores de Justiça gozarão férias coletivas de 
2 de janeiro a 31 de janeiro, e mais 30 dias de férias indi
viduais. 

§ 1.0 - Para os Juízes, () Presidente do Tribunal de 
Justiça organizará a tabela de férias individuais no comêço 
de cada ano, observando-se o seguinte: 

I - os juízes de direito remeterão suas sugestões ao 
Diretor do Forum da sede da circunscrição até 30 de novembro; 

2 - até 15 de dezembro o Diretor do Forum, por sua 
vez, enviará ao Presidente do Tribunal de Justiça o plano 
organizado, juntamente com as sugestões recebidas; 

3 - quando dois ou mais juízes de uma circunscrição 
preferirem mês idêntico, dar-se-á preferência aos que tiverem 
filh'Os em idade escolar, depois ao de entrância mais elevada 
e, dentre os de igual entrância, ao mais antigo. A preferên
cia será, porém, alternada, se no ano seguinte persistir a 
mesma escolha do mês; 

4 - as dúvidas e casos omissos serão resolvidos pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 2.° - Para os Promotores e Curadores, a tabela será 
organizada pelo Procurador Geral da Justiça, que resolverá 
as dúvidas e casos omissos e o~bservará o disposto nos incisos 
anteriores, no que fôr aplicável." 

Artigo 82 - Os membros do Ministério Público que fun
cionarem junto às Varas Distritais, referidas no artigo 18 
àesta lei, residirão obrigatOriamente no território respectivo. 

Artigo 83 - Os vencimentos mensais dos membros da 
Magistratura, do Tribunal de Contas e do Ministério Público 
são os seguintes: 
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Padrão A - Juiz Substituto de Circunscri-
ção e Promotor de Justiça Seccional ......... 150.000,00 

Padrão B - Juiz de Direito e Promotor de 
Justiça de 1.8 Entrância .................... 190.000,00 

Padrão C - Juiz de Direito e Promotor de 
Justiça de 2.a Entrância .................... 205.000,00 

Padrão D - Juiz de Direito e Promotor de 
Justiça de 3.8 Entrância..... .... .. .... ..... 220.000,00 

Padrão E - Juiz de Direito e Promotor de 
Justiça e Curador de 4.a Entrância .......... 250.000,00 

Padrão F - Juiz de Direito, e Promotor 
de Justiça e Curador de Entrância Especial; 
Auditor e Promotor de Justiça Militar ...... 272.000,00 

Padrão G - Ministro do Tribunal de Alça
da e Procurador da Justiça; Ministro do Tribu
nal de Justiça Militar e Procurador da Justiça 
Militar ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300.000,00 

Padrão H - Desembargador do Tribunal 
de Justiça, Ministro do Tribunal de Contas e 
Procurador Geral da Justiça ................. 315.000,00 

Parágrafo único - O disposto neste artigo estende-se 
nas mesmas bases, aos inativos. 

Artigo 84 - Será concedida ajuda de custo ao magistrado 
e promotor que, em virtude de promoção, passara ter exer
cício em nova sede. 

§ 1.0 - A ajuda de custo destina-se a indenizar o magis
trado das despesas de viagem, abrangendo o transporte do 
magistrado e de sua família. 

§ 2.° - O "quantum" da ajuda de custo não poderá 
exceder de um mês do padrão alfabético dos vencimentos do 
magistrado. 

§ 3.° - Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça 
arbitrar a ajuda de custo tratado neste artigo, à vista dos 
comprovantes oferecidos. No tocante à ajuda de custo aos 
Promotores, ( 4rbitramento competirá ao Procurador Geral 
da Justiça. 

Artigo 85 - O ingresso na carreira de Escrevente dos 
cartórios oficializados da comarca da Capital, far-se-á me
diante concurso de provas e de títulos realizado pelo Poder 
.Judiciário com a colaboração da classe dos advogados, me
diante instruções baixadas pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça. 
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Artigo 86 - Os escrivães, escreventes e fiéis dos cartó
rios oficializados, bem como os oficiais de justiça, serão no
meados, promovidos, aposentados, exonerados ou demitidos 
pelo Poder Executivo, mas a sua movimentaçáo será feita 
livremente, na forma do seu regimento interno, pelo Tribunal 
de Justiça, que é também competente para conceàer-Ihes fé
rias, licenças e afastamentos, adicionais por tempo de serviço, 
salário família e quaisquer outros direitos e vantagens, bem 
como, por intermédio da Corregedoria Geral da Justiça, para 
impôr-Ihes penalidades e exercer sôbre êles ação disciplinar. 

Artigo 87 - Passa a denominar-se Escrivão do Forum 
de São Paulo o cargo de escrivão dos cartórios oficializados 
da Cf'marca de São Paulo, junto às Varas de entrância es
pecial. 

Artigo 88 - As promoções de escrevente obedecerão às 
mesmas normas estabelecidas, na legislação vigente, para as 
do funcionalismo público civil do Estado. 

CAPÍTULO II 

Disposições Transitórias 

Artigo 89 - Enquanto não houver sala própria para o 
funcionamento do 2.° Tribunal do Juri, êste funcionará pela 
manhã, até as 13,00 (treze) horas, na primeira quinzena de 
ca,da mês, e de 13,00 (treze) horas em diante, nas segundas 
quinzenas, alternando com o 1.0 Tribunal do Juri nos mesmos 
horários. 

Parágrafo único - Os juízes titulares das Varas do Juri 
entrarão em entendimento para evitar, quanto posslveI, a. 
desnecessária convocação de sessão para () período da tarde. 
quando se possa prever que até as 13,30 (treze e trinta) 
horas não esteja concluído o julgamento do Tribunal que 
funcionar pela manhã. 

Artigo 90 = Enquanto não forem regularmente- prortlO: 
vidos, os atuais juízes e membros do Ministério Público de 
quarta entrância terão direito a perceber, a título de substi
tuição, a diferença entre os vencimentos de entrância especial 
e os do cargo de que são titulares. 

Artigo 91 - Aos atuais juízes de direito de 3.a entrância 
fica assegurado o direito de se inscreverem, completado o 
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estági'Ü respectivo, para promoção, por merecimento ou anti
guidade, aos cargos de juízes de entrância especial, ressal
vado o direito de juízes titulares de 4.a entrância. 

Artigo 92 - A elevação da comarca a outra entrância 
não confere promoção aos respectivos juiz de direito e pro
motor de justiça. 

Parágrafo único - Todavia,- fica-lhes assegurado o 
direito de perceber, a título de substituição, a diferença entre 
os vencimentos e vantagens da entrância a que foi elevada 
à comarca e os do seu cargo. 

Artigo 93 - O juiz de direito de comarca cuja entrância 
tiver sid'Ü elevada poderá, quando promovido, pedir, no prazo 
de dez dias que, ouvido o Tribunal de Justiça, sua promoção 
se efetive na comarca onde se encontra. Se deferida a pre
tensão, expedirá o Govêrno o competente decreto; e, indepen
dentemente da abertura de novo concurs'O, será organizada 
outra lista de juízes para o preenchimento de cargo que con
tinuou vago. 

Parágrafo único ~ O disposto neste artigo é extensivo 
aos membros do Ministéri'O Público. 

Artigo 94 - Dentro dos oito dias seguintes ao da insta
lação das Varas da Família e das Sucessões ora criadas, 
ser-Ihes-ão remetidos, pelos atuais Juízes do Cível, mediante 
distribuição, os processos da respectiva competência, nos têr
mos da presente lei, continuando nas atuais Varas Cíveis até 
final sentença e execução, ,ªS ações cuja instrução houver sido 
iniciada em audiência. 

Artigo 95 - Nos seis meses seguintes à instalação das 
Varas ora criadas, abrangidas pelo artigo 21, ns. I a XI, desta 
lei, tocará a cada uma delas, em distribuição, o dôbro do 
número de feitos que couber a cada uma das já existentes. 

Parágrafo único - Para êsse efeito, far-se-á a distri
buição por tôdas as Varas e, a seguir, depois de completa a 
casa, sómente para as Varas novas, sempre que tiver sido 
criada mais uma se tiver sido criada apenas uma Vara esta 
concorrerá duas vêzesao sorteio. 

Artigo 96 - O prazo de validade, atualmente em vigor, 
dos concursos para Escrevente e Oficial de Justiça, fica pror
rogado até 31 de dezembro de 1964. 

Artigo 97 - Enquanto não instaladas as Varas Distri
tais, subsistirá em tôda a sua integridade a competência das 
Varas de entrância especial da Comarca da Capital. 

28 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVRNTU.lRIOS 
DEI JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



Artigo 98 - Dentro de 20 (vinte) dias da vigência desta 
lei, o Secretário da Justiça e Negócios do Interior designará 
comissão para elaborar um anteprojeto de Código de Orga
nização Judiciária do Estado, assim constituída: um Desem
bargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a presi
dirá; um Ministro do Tribunal de Alçada de São Paulo; um 
representante da Associação dos Magistrados de São Paulo; 
um Procurador da Justiça do Estado; um representante da 
Associação Paulista do Ministério Público; um representante 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo; 
um representante da Ass'Ociação dos Advogados de São Paulo; 
um representante do Instituto dos Advogados de São Paulo; 
um representante da Secretaria da Justiça e Negócios do 
Interior; um representante da Secretaria da Fazenda; um 
representante da Secretaria do Tribunal de Justiça de São 
Paulo; um representante da Secretaria do Tribunal de Alçada 
de São Paulo; um Escrivão do Forum de Sã'O Paulo; um 
representante do Departamento Estadual de Administração; 
um jurista, de livre nomeação do Secretário da Justiça e 
Negócios do Interior; e dois Escreventes, sendo um da Capi
tal e um do Interior. 

Parágrafo único - A Comissão a que alude o presente 
artigo deverá concluir os seus trabalhos no prazo máximo de 
90 (noventa) dias, a partir da promulgação desta lei e en
tregá-lo imediatamente para ser elaborada a mensagem ao 
Poder Executivo. 

Artigo 99 ~ O Regimento de Custas do Estado, Lei 
n. 4.831, de 28 de agõsto de 1958, com as modificações pos
teriores, será revisto, no sentido de tornar mais barata a 
Justiça nas causas de pequeno valor. 

Artigo 100 - Os Juízes do Tribunal de Alçada passam 
a denominar-se Ministros do Tribunal de Alçada. 

Artigo 101 - Mantid'O o veto. 

Artigo 102 - Para atender as despesas decorrentes da 
execução dos artigos anteriores, fica o Poder Executivo auto
rizado a abrir um crédito até o limite de Cr$ 850.000.000,00 
(oitocentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), suplementar 
às verbas próprias do orçamento para 1964. 

Parágrafo único - O crédito autorizado no presente 
artigo será coberto com os recursos provenientes do produto 
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de operações de crédito que a Secretaria da Fazenda fica 
autorizada a realizar de conformidade com a legislação vi
gente. 

TiTULO V 

Disposições referentes à elevação de entrância de comarcas, 
rl criação de var'as, a ser'ventuários e serventias de Justiça 

Artigo 103 - Ficam elevadas de entrância as seguintes 
comarcas: 

a) de 3.a para 4.a : Araçatuba, Assis, Barretos, Botu
catu, Bragança Paulista, Catanduva, Franca, Guarulhos, Jau, 
Limeira, Lins, Moji Mirim, Rio Claro, São Carlos, São João 
da Boa Vista, São José dos Campos, Taubaté e Tupã; 

b) de 2.a para 3.a : Adamantina, Americana, Andradina, 
Araras, Bebedouro, Birigui, Caçapava, Cruzeiro, Dracena, 
Fernandópolis, Itapeva, Itápolis, Jaboticabal, Jacareí, Jales, 
Lorena, Mococa, Monte Aprazível, Oswaldo Cruz, Penápolis, 
Pindamonhangaba, Piraçununga, Piraju, Pirajuí, Pompéia, 
Santo Anastácio, São José do Rio Pardo, São Roque, Sertão
zinho, Taquaritinga e Votuporanga; 

c) de 1.a para 2.a : Aparecida, Apiaí, Bariri, Brotas Ca
choeira Paulista, Caconde, Cafelândia, Cação Bonito, Flórida 
Paulista, Ibiúna, Igarapava, Itararé, Leme, Mirandópolis, 
Monte Alto, Palmital, Pereira Barreto, Piedade, Promissão, 
Registro, Ribeirão Bonito, Santa Adélia, Santa Bárbara 
d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita do Passa Quatro, São 
Joaquim da Barra, Suzano, Tupi Paulista e Valparaíso. 

Artigo 104 - Ficam criadas as seguintes Varas: 
a) Nas comarcas de Americana, Amparo, Avaré, Biri

gui, Bragança Paulista, Cruzeiro, Fernandópolis, Guaratin
guetá, Guarulhos, Jaboticabal, Jales, Jaú, Ourinhos, Penápolis, 
Santa Cruz do Rio Pardo e Santo Anastácio, uma Vara, que 
será denominada Segunda, passando a já existente a deno
minar-se Primeira, devendo os títulos dos Juízes destas co
marcas ser apostilados pelo Secretário da Justiça e Negócios 
do Interior; 

b) Nas comarcas de Araraquara, Catanduva e São José 
dos Campos, mais uma Vara, que será a Terceira, com com
petência privativa para o processo e julgamento das contra
venções penais e para processar as execuções criminais e 
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respectivos incidentes, Serviço de Júri, inclusive de Imprensa 
c para os crimes contra a economia, bem como o de cumpri
mento de precatórias criminais, Serviço de Menores, Registros 
Públicos, Corregedoria Permanente e Serviço Eleitoral; 

c) Na comarca de Presidente Prudente, mais uma Vara, 
que será a Terceira, com competência privativa para os Ser
viços de Júri, de Menores, processar e julgar as contravenções 
penais, processar as cartas de ordem e precatórias e seus 
incidentes, determinar a abertura dos assentos de nascimen
to e exercer a Corregedoria Permanente do Forum eJ>:tra
judicial, inclusive da Polícia judiciária; 

d) Na comarca de Ribeirão Prêto, mais uma Vara, que 
será a Quarta, com idêntica competência das Primeira e 
Segunda Varas; 

e) Na comarca de São Caetano do Sul, mais uma Vara, 
que será a Terceira, à qual caberá privativamente a Presi
dência do Juri, Serviços de Menores e Criminais; 

f) Na comarca de Sorocaba, mais uma Vara, que será 
a Quarta, com competência privativa para o processo e julga
mento dos Acidentes do Trabalho. 

§ 1.0 - A competência das duas Varas a que se refere 
a alínea "a" dêste artigo será cumulativa, cabendo, porém, 
à Primeira, as atribuições do Serviço de Juri e Corregedoria 
Permanente, e, à Segunda, o Serviço de Menores. 

§ 2.° - Os efeitos em andamento nas comarcas cujas 
Varas são desdobradas serão redistribuídos, sendo que entre 
as duas Varas das comarcas mencionadas na alínea "a" dêste 
artigo, a redistribuição se fará mediante sorteio, equitativa
mente, compensando-se os de competência firmada. 

Artigo 105 - Fica criada, na comarca de Campinas: 
a) Mais uma Vara Criminal, que será a Terceira, com 

competência igual à da Segunda Vara Criminal: 
b) Mantido o veto. 
c) Mantido o veto. 
d) Mantido o veto. 
d) Mantido o veto. 
e) o 2.° Cartório Criminal: 
f) Mantido o veto. 
Artigo 106 - Fica criada, na comarca de Santo André: 
a) mais uma Vara Cível, que será a Terceira, com 

competência idêntica às da Primeira e Segunda; 
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b) mais uma Vara Criminal, que será a Terceira, (man
tido o veto). 

Artigo 107 - Mantido o veto. 
Artigo 108 - Ficam criadas, na comarca de Santos, as 

seguintes Varas: 
a) Uma Vara Cível, que será a Quinta; 
b) uma Vara Privativa dos Feitos das Fazendas Públi-

cas e de Acidentes do Trabalho; 
c) Uma Vara Criminal, que será a Quinta. 
§ 1.0 - Mantido o veto. 
a) Mantido o veto. 
b) Mantido o veto. 
c) A Vara Privativa de Menores. 
§ 2.° - A jurisdição das Varas ora criadas (mantido o 

veto) será a seguinte: 
a) A da 5.a Vara Cível: jurisdição ampla, idêntica à 

jurisdição das demais Varas Cíveis; 
b) a da Vara Privativa dos Feitos das Fazendas PÚ

blicas e de acidentes do Trabalho: tôdas as ações em que fôr 
parte a Fazenda Pública (exceto os casos em que ela gozar 
de fôro privilegiado) e ações de Acidentes do Trabalho; 

c) As (mantido o veto) Varas Criminais terão juris
dição comum; 

d) Mantido o veto. 
e) A Vara Privativa de Menores: todos os casos abran

gidos pela legislação especial de menores; 
f) Passam a ser da competência das cinco Varas Cri

minais os processos relativos às contravenções penais. 
Artigo 109 - A Curadoria das Massas Falidas, na co

marca de Santos, passa a ser exercida pelos Curadores Ge
rais, ficando o atual Curador de Menores, que assim passa 
a denominar-se, com a atribuição específica de servir perante 
a Vara Privativa de Menores (mantido I() veto). 

Artigo 110 - Mantido o veto. 
Artigo li! - Mantido o veto. 
Artigo 112 - Mantido o veto. 
Artigo 113 - Mantido o veto. 
Artigo 114 - Mantidl() o veto. 
Artigo 115 - Fica criado, na comarca de Santos, o 

Cartório do Quinto Ofício Criminal que funcionará junto à 
Quinta Vara Criminal. 

Artigo 116 - Mantido o veto. 
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Artigo 117 - Uma vez instalada a 5.a Vara Civel da 
comarca de Santos, serão a ela distribuídos, durante 120 
(cento e vinte) dias, pela metade, os feitos cíveis novos, efe
tuando-se a distribuição da outra metade dentre as quatro 
Varas Cíveis existentes, observada rigorosa igualdade entre 
elas. 

Artigo 118 - Mantido o veto. 
Artigo 119 - Ficam criadas, na comarca de São Vicen

te, mais duas Varas, que serão a Segunda e a Terceira, com 
competência cível e criminal cumulativamente; cabendo, pri
vativamente, à Primeira Vara, os serviços administrativos 
atinentes à direção do Forum e C'Orregedoria Permanente dos 
cartórios da comarca, os relativos ao processo e julgamento 
dos crimes de alçada do J uri, os de Imprensa, os de Economia 
Popular, as Execuções Criminais e os ServiÇ'Os de Menores. 

Artigo 120 - Mantido o veto. 
Artigo 121 - Nas comarcas elevadas de 3. a para 4.a 

entrância, continuarão os Distribuidores com as atribuições 
de Avaliador Judicial. 

Artigo 122 - Ficam criadas, na comarca de São Ber-
nardo do Campo mais duas Varas: 

a) Mantido o veto. 
b) Mantido o veto. 
c) Mantido o veto. 
Artigo 123 - Ficam criadas, na comarca de São José 

do Rio Prêto: 
a) a 4.a Vara Criminal, com competência idêntica à da 

2.a Vara Criminal, e mais os feitos do júri (mantido o veto). 
b) A 5.a Vara Cível, com competência idêntica à La 

Vara Cível. 
Artigo 124 - Os oficiais do Registro Civil das Pessoas 

Naturais e Anexos, dos distritos elevados a sede de comarca, 
por fôrça da lei quinquenal a vigorar a partir de 1.0 de 
janeiro de 1964, ficam com o direito de optar por um dos 
dois ofícios (1.0 e 2.°) que forem criados na sede da mesma 
comarca, mediante requerimento ao Secretário da Justiça e 
Negócios do Interior, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a 
patir da vigência desta lei. 

Artigo 125 - Nas comarcas criadas pela lei quinquenal 
a vigorar a partir de 1.0 de janeiro de 1964, haverá os seguin
tes oficios de justiça: 
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I - 1.0 e 2.° Ofícios de Notas e Anexos. 
11 - Registro de Imóveis e Anexos. 

111 - Distribuidor, Partidor e Contador c'Om o Anexo 
de Depositário Público. 

Artigo 126 - Fica criado, como serventia autônoma, o 
Cartório do Registro de Imóveis e Anexos. na comarca de 
Suzano. 

Parágrafo únioo - Ao atual Oficial do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do distrito da sede da referida comarca 
fica assegurada prioridade absoluta de opção para êsse car
tório, como compensação pela perda do anexo de tabelionato 
decorrente da criaçã'O da comarca, devendo requerer no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da vigência desta lei, ao Secre
tário da Justiça e Negócios do Interior. 

Artigo 127 - Mantido o veto. 
Artigo 128 - Os juízes do quadro de substitutos da 

Capital, quando no exercício da substituição, perceberã'O a 
diferença entre os seus vencimentos e os do substituído. 

Artigo 129 - O expediente dos cartórios privativos de 
protesto de títulos da Capital e de Santos ficará suspenso 
aos sábad'Os. 

§ 1.0 - Nas demais comarcas, onde o serviço de protesto 
de títulos constitui anexo de serventias de justiça, a suspensão 
do expediente sabatino atingirá exclusivamente o referido 
serviço. 

§ 2.0 - Na supressão do expediente aos sábad'Os será 
respeitado o número de horas semanais de trabalho, previsto 
para os seus servidores na legislação vigente. 

Artigo 130 - Ficam criadas duas Varas na comarca de 
Bauru, que terão a denominação de 3.a Vara e 4.a Vara. 

§ 1.0 - A terceira vara terá competência privativa de 
processar os crimes de competência do Tribunal do Juri, 
processar e julgar as contravenções e crimes contra a econo
mia popular, acidentes do trabalho e registros públicos. 

§ 2.° - A quarta vara terá competência, idêntica à da La. 
Artigo 131 - Mantido o veto. 
Artigo 132 - O parágrafo único do artigo 26 da Lei 

n. 819 de 31 de outubro de 1950, acrescido pelo artigo 1.0 da 
Lei n. 4.342, de 5 de novembro de 1957, e ainda acrescido 
pelo artigo 2.° da Lei n. 7.852, de 20 de março de 1963 passa 
a ter a seguinte redação: 
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I 
"Nos casos das letras "a", ub" e "f", do artigo 3.° ha

vendQ na serventia vaga, escrevente com mais de 12 anos de 
efetivo exercício ou com mais de 15 anos de serviço público 
e que exerça o cargo de seu Oficial Maior, há mais de 3 anos, 
seja bacharel em direito ou haja substituido interinamente o 
serventuário, embora alternadamente, nela será provido ex
pedindo o Poder Executivo o decreto de nomeação a requeri
mento do interessado. 

No caso do Oficial Maior ser bacharel em Direito, o 
prazo de 12 anos de efetivo exercício fica reduzido para cinco 
(5), com prioridade sôbre os serventuários que sofreram re
dução territorial por esta lei e leis anteriores." 

Artigo 133 - Os ocupantes de cargo de Fiel de Cartório 
referência "lO" com mais de 3 (três) anos de exercicio, serão 
aproveitados nas funções de 3.° Escrevente, desde que haja 
vaga e demonstrem, perante banca examinadora. estarem 
habilitados. 

Parágrafo único - A banca examinadora prevista neste 
artigo compor-se-á de um Juiz de Direito, do Escrivão da 
respectiva Vara e de um advogado do Estado. 

Artigo - 134 - O Juiz de Direito só poderá permutar 
de Comarca na mesma entrância, após dois anos de efetivo 
exercício na Comarca onde tem juristição. 

Artigo 135 - Passa a ter a seguinte redação o artigo 
75 da Lei n. 6.626, de 30 de dezembro de 1961 e da Lei 
n. 6.786, de 6 de abril de 1962: 

"Artigo 75 - Ficam acrescidas de 40 % (quarenta por 
cento) as importâncias previstas nas tabelas referidas no 
artigo 8.° desta lei. 

§ 1.0 - O produto da arrecadação do acréscimo a que 
se referre êste artigo terá a seguinte destinação: 

a) 5070 (cinqüenta por cento) à Santa Casa de Mise
ricórdia de São Paulo; 

b) 35% (trinta e cinco por cento) ao Fundo de Assis
tência ao Menor - "F AM"; e 

c) 15% (quinze por cento) para a construção de equi
pamento de leitos e hospitais para doentes crônicos (Lei 
n. 5.442, de 6 de novembro de 1959). 

§ 2.° - O Estado poderá destinar, ainda, às mesmas 
entidades mencionadas no parágrafo anterior e nas propor-
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ções indicadas, 20ro (vinte por cento) da receita obtida na 
cobrança de outros tributos arrecadados sob a forma de im
pôsto do sêlo, de acôrdo com a legislação em vigor, e não 
incluídos nas tabelas referidas neste artigo. 

§ 3.° - O adicional de que trata êste artigo não onerará 
as incidências "ad valorem" do impôsto do sêlo." 

Artigo 136 - Para atender -o disposto no artigo anterior, 
fica o Poder Executivo autorizado a proceder as necessárias 
alterações na receita e na despesa do orçamento para o exer
cício de 1964, majorando-se, compensadamente, na importân
cia de Cr$ 771.100.000,00 (setecentos e sesenta e um milhões 
e cem mil cruzeiros). 

Artigo 137 - Esta lei entrará em vig-or na data de sua 
publicação. 

Artigo 138 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 16 

de abril de 1964. 

CYRO ALBUQUERQUE Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 16 de abril de 1964. 

Francisco Carlos - Diretor Geral Substituto 

LEI N. 8.092 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1964 

Dispõe sôbre o Quadro Territorial, Administrativo e Judiciário 
do Estado 

Cyro Albuquerque, Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo, tendo em vista a rejeição, em parte, 
do veto parcial apôsto pelo Governador do Estado ao Projeto 
de lei n. 3.423, de 1963, de que resultou a Lei n. 8.050, de 
3] de dezembro de 1963, promulga, com fundamento no 
artigo 25, parágrafo único, da Constituição do Estado e de 
acôrdo com o artigo 243, § 2.°, do Regimento Interno, a 
seguinte lei: 

Artigo 1.0 - O Quadro Territorial, Administrativo e 
Judiciário do Estado, para o quinquênio 1964-1968, é o esta
belecido nesta lei. 
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Artigo 2.° - Os atos que disserem respeito à interpre
tação das linhas divisórias intermunicipais e interdistritais, 
que se tornarem necessários à sua perfeita caracterização, 
atendendo às conveniências de ordem geográfica ou cartográ
fica, poderão ser executados a qualquer tempo. 

Artigo 3.° - O Quadro Territorial, Administrativo e 
Judiciário do Estado compreende 242 comarcas, 573 municí
pios e 871 distritos, conforme os anexos ns. 1 e 2, que ficam 
fazendo parte integrante desta lei. 

§ 1.0 - No anexo n. 1 é feita a relação sistemática e 
ordenada de tôdas as circunscrições administrativas e judi
ciárias da divisão territorial, com indicação de categoria das 
respectivas sedes, que têm a mesma denominação da própria 
circunscrição. 

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

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

Artigo 4.° - Os subdistritos não poderão ter sede dis
tinta da sede distrital e suas divisas serã'o fixadas por linhas 
que por êles distribuam todo o território do distrito formando 
área contínua. 

Parágrafo único - Os subdistritos de um distrito serão 
numerados seguidamente e designados pela respectiva nume
ração ordinal. 

Artigo 5.° - Os novos municípios serão administrados, 
até a sua instalação, pelos prefeitos dos municípios de que 
foram desmembrados. 

Artigo 6.° - A legislação dos municípios de que se des
membraram vigorará nos novos municípios, até que êste3 
tenham legislação própria. 

Parágrafo único - Compreende-se no disposto neste ar
tigo a lei orçamentária na parte correspondente ao distrito 
ou distritos de que se tenha constituído novo município. 

Artigo 7.° - Instalado o município, deverá 'O Prefeito, 
no prazo de 30 (trinta) dias, remeter à Câmara o Projeto de 
lei dispondo sôbre a organização do quadro dos funcionários 
municipais. 
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Artigo 8.° - Até que seja V'Otado o seu regimento inter
no, a Câmara do novo município aplfcará, no que fôr cabível, 
o da Câmara do município de que foi desmembrado. 

Artigo 9.° - Enquanto não fôr instalado o novo muni
cípi'O, a contabilização de sua receita e despesa será feita em 
separado pelos órgãos competentes da Prefeitura do muni
cípio de origem. 

§ 1.0 - Dentro de 30 (trinta) dias após a instalação, a 
Prefeitura a que se refere êste artigo deverá enviar, à do 
novo município, os livros de escrituràção e a competente 
prestação de oontas, devidamente documentada. 

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

Artigo 10 - O novo município responderá p'Or uma 
quota-parte das dívidas contraídas pelo município de que se 
desmembrou, correspondente à metade da renda arrecadada 
no respectivo território, e bem assim pelos encargos de manu
tenção do Quadro de funcionários do município, quer aprovei
tando parte dos funcionários, mediante acôrdo, quer respon
&abiJizando-se por uma quota-parte proporcional dos venci
mentos dos não aproveitad'Os e declarados, consequentemente. 
pm disponibilidade remunerada. 

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

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

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

Artigo 11 - Os próprios municipais situados em terri
tórios desmembrados passarão, independentemente de inde
nização, à propriedade do novo município. 
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Parágrafo único - Quando os próprios municipais cons
tituirem parte integrante e inseparável de serviços industriais 
utilizados pelo restante do município de origem, proceder-se-á 
de acôrdo com o disposto no artigo 74 da Oonstituição Es
tadual. 

Artigo 12 - O número de vereadores dos municípios de: 
Américo Brasiliense, Aparecida d'Oeste, Aramina, Arandu, 
Barão de Antonina, Barra do Turvo, Biritiba Mirim, Borá, 
Brás Cubas, Campo Limpo, Capela do Alto, Carapicuiba, 
Coronel Macedo, Cruzália, Dobrada, Dumont, Embu-Guaçu, 
Estrêla do Norte, Francisco Morabo, Guzolândia, Iperó, Ipeu
na, Itapura, Itupeva, Jandira, Jeriquara, (mantido o veto), 
Juquitiba, (mantido o veto), Lindóia, Louveira, Macedonia, 
Marinópolis, Mira Estrêla, Mombuca, Monções, Morungaba, 
Narandiba, Nova Independência, Nova Luzitania, Onda Verde, 
Orindiuva, Palmares Paulistas, Paranapuã, Paulínia, Pedra 
Bela, Pedranópolis, Pinhalzinho, Pontes Gestal, Praia Gran
de, Queiroz, Rafard, Restinga, Ribeirão Corrente, Ribeirão 
do Sul, Rio Grande da Serra, Roseira, Rubinéia, Santa Clara 
d'Oeste, Santa Ernestina, Santa Rita d'Oeste, Santana da 
Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, 
Sebastianópolis do Sul, Tarabai, Tejupá, Teodoro Sampaio, 
Tumalina, Vargem, Várzea Paulista, União Paulista e Vóto
rantim, criados por esta lei, é fixado em 9 (nove). 

Artigo 13 - Cabe ao Instituto Geográfico e Geológico 
da Secretaria da Agricultura: 

a) organizar os mapas dos noV'Os municípios, bem como 
os daqueles que sofreram alteração em seus territórios; 

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

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

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

Artigo 14 - As comarcas criadas pela presente lei per
tencem aos mesmos distritos judiciais das comarcas de que 
foram desmembradas e são classificadas da seguinte forma: 
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a) em 4.a entrância a de Osasco; 

b) em 2.8 entrância as de Guarujá, Mauá, Moji Guaçu 
e Ribeirão Pires; e 

c) em 1.8 entrância as de Aguaí, Auríflama, Barra 
Bonita, Buritama, (mantido o veto), Cândido Mota, Cardoso, 
Cotia, Diadema, (mantido o veto), EstréIa d'Oeste, Fartura, 
Iepê, Indaiatuba, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Laranjal Pau
lista, Macaubal, Mairiporã, Maracaí, Miracatu, Mirante do 
Paranapanema, Monte-Mor, Morro Agudo, Nova Aliança, 
Nuporanga, (mantido o veto), Palestina, Palmeira d'Oeste, 
Panorama, Pedreira, Piquete, Pirapozinho, Poá, Pontal, Salto, 
Salto Grande, (mantido o veto), Sumaré, (mantido o veto), 
Taquarituba, Uchôa, Valinhos, Vera Cruz, Vinhedo e Vira
douro. 

Artigo 15 - A instalação das comarcas a que se refere 
o artigo anterior wmente se dará depois de se provar esta
rem preenchidas tôdas as condições legais e disporem as 
mesmas comarcas dos meios materiais imprescindíveis para 
o seu efetivo funcionamento. . 

Parágrafo único - Compreende-se entre os meios mate
riais a que se refere êsse artigo a construção ou aquisição, 
na sede da comarca, de edifícios adequados para o f'Orum e 
cadeia pública. 

Artigo 16 - Nas comarcas criadas por esta lei, e, até 
llova alteração, o Tribunal do Juri reunir-se-ã nas mesmas 
épocas vigentes para as comarcas de que foram desmem
bradas. 

Artigo 17 - Fica o Poder Executivo autorizad'O a con
ceder a importância de Cr$ 160.000.000,00 (cento e sessenta 
milhões de cruzeiros), em partes iguais, a título de auxílio, 
aos municípios criados nesta lei, para efeitos de sua insta
lação. 

§ 1.0 - Para ocorrer às despesas com a execução do 
disposto neste artigo, é o Poder Executivo autorizado a abrir, 
na Secretaria da Fazenda, crédito especial na importância de 
Cr$ 160.000.000,00 (cento e sesesnta milhões de cruzeiros). 

§ 2.° - O valor do presente crédito será ooberto com o 
produto de operações de crédito que a mesma Secretaria fica 
autorizada a realizar, nos têrmos da legislação vigente. 
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Artigo 18 - Esta lei entrará em vigor a 1.0 de janeiro 
de 1964. 

Artigo 19 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa d'O Estado de São Paulo, aos 28 
de fevereiro de 1964. 

Presidente - CYRO ALBUQUERQUE 
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo, aos 28 de fevereiro de 1964. 

Diretor-Geral - Francisco Carlos 

LEI N. 8.199, DE 2 DE JULHO DE 1964 

Considera de efetivo exercício para fins de aposentadoria as 
faltas do serviço por motivo de doença 
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 

e eu, Cyro Albuquerque, na qualidade de seu Presidente pro
mulgo nos têrmos do artigo 25, parágrafo únioo, da Consti
tuição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Serão considerados de efetivo exercício para 
fins de aposentadoria, o período em que o servid'Or público ou 
autárquico esteve ou estiver em licença para tratamento de 
saúde e as faltas dadas ou que vier a dar por motivo de 
doença, abonadas ou justificadas, desde que devidamente com
provadas. 

Artigo 2.° - A despesa com a execução do disposto nesta 
lei correrá por conta das verbas próprias do orçamento. 

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

Assembléia Legislativa do Estado de São Paul'O, aos 2 de 
juho de 1964. 

Cyro Albuquerque - Presidente 
Publicada na Secretaria da Asembléia Legislaltiva do 

Estado de São Paulo, aos 2 de julho de 1964. 

Francisco Carlos - Diretor Geral substituto 
(D. O . 3/7/64). 
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LEI N. 8.200 DE 2 DE JULHO DE 1964 

Dispõe sôbre anexação de cartórios 
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 

e eu, Cyro Albuquerque, na qualidade de seu Presidente, pro
mulgo nos têrmos do artigo 25, parágrafo único da Consti
tuição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Fica anexado ao Cartório do Distribuidor, 
Contador e Partidor do distrito da sede da Comarca de Pro
missão o Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais da 
mesma Comarca. 

Artigo 2. 0 - Fica anexado ao Cartório do Registro Civil 
das Pessoas Naturais da Comarca de Rancharia o Cartório 
do Distribuidor, Partidor, Contador e Avaliador da sede da 
mesma Comarca. 

Artigo 3.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 2 de 
julho de 1964. 

Cyro Albuquerque - Presidente 

Publicada na Secretaria da Asembléia Legislaltiva do 
Estado de São Paulo, aos 2 de julho de 1964. 

Francisco Carlos - Dir€tor Geral substituto 

* * * 
Com atenciosa dedicatória, recebemos do Dr. LOURIVAL DE OLI

VEIRA, serventuário de justiça em Guarulhos, um exemplar de seu 
excelente livro "FUNÇOES DO TABELIONATO DE NOTAS E DO 
REGISTRO DE IM'OVEIS, COM RELAÇÃO À HIPOTECA". 

Tl'ata-se de magnífico trabalho, no qual o autor realiza aprofundado 
estudo do instituto da hipoteca, precedido de considerações sôbre fatos 
e atos jurídicos. Mas o que dá maior realce à obra e a torna parti
cularmente interessante aos Tabeliães de Notas e Oficiais do Registro 
de Imóveis, é o exame, que o autor faz, das atribuições genéricas das 
respectivas funções, desde os primeiros alvôres da História até nossos 
dias, culminando com as atribuições dêsses serventuários com atinência 
à escritura de hipoteca e inscrição da mesma. 

Variado formulário enriquece o trabalho. Dispositivos do Código 
Civil, do Código de Processo Civil e leis fiscais referentes à matéria, 
são minuciosamente comentados pelo Dr. Lourival de Oliveira, o que 
o torna merecedor de francos elogios. 

O livro deve figurar nas bibliotecas dos estudiosos do Direito, de 
advogados, de contabilistas e, notadamente, dos Tabeliães e dos Oficiais 
do Registro de Imóveis, aos quais é especialmente dedicado. 
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DIRETORIA 

CARLOS ALBERTO nUENO NETO . . ... .. - Presidente -
JULIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO .. - D.-secretário 
OSCAR DE BARROS PEREIRA . . .. .. .. .. - D.-tesoureiro 
ANTONIO AUGUSTO FIRMO DA SILVA 
FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE FILHO 
JOSÉ AUGUSTO LEITE DE MEDEIROS . . . . 
GUILHERME DE ABREU CASTELO BrtANCO 
LAURO SOARES DE MENDONÇA ... . ... . 
. JOÃO ALBERTO CAIADO DE CASTRO .. 

CONSELHO FISCAL 

FRANCISCO VERGUEIRO PORTO . ... .. . . - Presidente -
ELVINO SILVA FILHO ........ . .. ... . . . . - Campinas 
BENTO ~1ASCARENHAS ... . . .. .. .. . . . . . . - Sorocaba 
BRANCA REGINA MARTINS FORSTER .. -
FRANCISCO T. DA SILVA JÚNIOR ..•.. 

SUPLENTES 

MILTON DUARTE COELHO . .. . .. . .... . . . - Santos 
AR!lIANDO VERIDIANO LARANJA .. . .... - Santos 
WALTER DE LIMA LEAL DE BARROS . . - São Vicente 
ANTONIO BUENO DA ROCHA .. . .. ....... - R. Preto 
ANTONIO G ILHERME DE PAULA LEITE - Campinas 
LINCOLN DE OLIVEIRA i'IIENEZES ..... - Barretos 
ANTONIO OLINTO NOG trEIRA . . ........ - Barretos 
MARIO PRESTES ASSUNÇÃO ..... . . . . . .. - Limeira 
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