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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". 

AGOSTO DE 1964 A FEVEREIRO DE 1965 N.O 76 

LEIS ElVl GERAL 

LEIS FEDERAIS 

LEI N.o 4.335 - DE 1.0 DE JUNHO DE 1964 

Altera o art. 870 do Código do Processo Civil 

o Presidente da República 

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

Art. 1.0. O art. 870 do Código do Processo Civil (Decre
to-Iei n.o 1.608, de 18 de setembro de 1939) passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 870. Os processos remetidos ao Tribu
nal serão registrados no protocolo no mesmo dia do 
recebimento, ou no dia útil imediato, correndo, da 
data da publicação do registro no órgão oficial, o 
prazo para o respecti vo preparo. 

§ 1.0. Em se tratando de recursos interpostos 
nos Estados para o Supremo Tribunal Federal ou 
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Tribunal Federal de Recursos, o preparo poderá 
ser feito, antes de sua remessa, no próprio Juízo ou 
Tribunal "a quo". 

§ 2.°. Na hipótese prevista no parágrafo an
terior a contar do preparo será feita, no prazo im
prorrogável de 3 (três) dias, pelo contador do Tri
bunal ou Juízo, correndo, da devolução dos autos, o 
prazo para o pagamento do mesmo o que se fará 
mediante entrega ao funcionário competente da Se
cretaria do Tribunal ou ao escrivão de uma ordem 
de pagamento, bancária ou postal do valor da conta, 
em favor da Secretaria dlo Tribunal "ad quem", e 
que será reunida aos autos. 

§ 3.°. Reunida a ordem de pagamento, serão 
os autos remetidos ao Tribunal "ad quem" dentro 
de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 4.°. Para a execução do disposto nos pará
grafos 1.0 e 2.° as Secretarias dos Tribunais nos 
Estados farão publicar pelo menos 2 (duas) vêzes 
por ano, nos respectivos órgãos oficiais, as tabelas 
para cobrança de preparo organizadas pelo Supre
mo Tribunal Federal de Recursos. 

§ 5.°. ·Considerar-se-á deserto o recurso não 
preparado no prazo legal". 

Art. 2.°. Esta lei entrará em vigor 45 (quarenta e cinco) 
dias após sua publicação, revogadas as disposições em con
trário. 

Brasília, 1.0 de junho de 1964; 143° da Independência e 
76 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Milton Campos 

(D. U. 4/6/64). 

LEI N.o 4.336 - DE 1.0 DE JUNHO DE 1964 

Altera dispositivos do Código do Processo Penal 

o Presidente da República, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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Art. 1.0. É acrescentado ao art. 600 do Código do Pro
ceesso Penal, corno § 4.°, o seguinte parágrafo: 

"§ 4.°. Se o apelante declarar, na petição ou 
no têrrno, ao interpor a apelação, que deseja arra
zoar na Superior Instância serão 0S autos remeti
dos ao Tribunal ad quem onde será aberta vista às 
partes, observados os prazos legais, notificadas as 
partes pela publicação oficial". 

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

Brasília, 1.0 de junho de 1964; 143° da Independência e 
76° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Milton Campos 

LEI N.o 4.348 - DE 26 DE JUNHO DE 1964 

Estabelece normas processuais relativas a mandado 
de segurança 

o Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio
no a seguinte Lei: 

Art. 1.0. Nos processos de mandado de segurança serão 
observadas as seguintes normas: 

a) é de dez dias o prazo para a prestação de informa
ções de autoridade apontada corno coatora (VETADO) 

b) a medida liminar oomente terá eficácia pelo prazo 
de (90) noventa dias a contar da data da respectiva conces
são, prorrogável por (30) trinta dias quando provadamente 
o acúmulo de processos pendentes de julgamento justificar a 
prorrogação. 

Art. 2.° Será decretada a perempção ou a caducidade da 
medida liminar ex ofticio ou a requerimento do Ministério 
Público quando, concedida a medida, o impetrall.te criar obstá-
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culo ao normal andamento do processo, deixar de promover, 
por mais de (3) três dias os atos e diligências que lhe cum
prirem, ou abandonar a causa por mais de (20) vinte dias. 

Art. 3.°. As autoridades administrativas, no prazo de 
(48) quarenta e oito horas da notificação da medida liminar, 
remeterão ao Ministério ou ao órgão a que se acham subordi
nadas e ao Procurador-Geral da República ou a quem tiver a 
representação judicial da União, do Estado, do Município ou 
entidade apontada como coatora, cópia autenticada do man
dado notificatório, assim como indicações e elementos outros 
necessários às providências a serem tomadas para a eventual 
suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou 
abusivo de poder. 

Art. 4.°. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de 
direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, 
à saúde, à segurança é à economia públicas, o Presidente do 
Tribunal, ao qual coube~' o conhecimento do respectivo recurso 
(VETADO) suspender, em despacho fundamentado, a execução 
da liminar, e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem 
efeito suspensivo no prazo de (lO) dez dias, contados da 
publicação do ato. 

Art. 5.°. Não será concedida a medida liminar de man
dados de Kegurança impetrados visando à reclassificação ou 
equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumen
tto ou extensão de vantagens. 

Parágrafo único. Os mandados de segurança a que se 
refere êste artigo serãJ executados depois de transitada em 
julgado a respectiva sentença. 

Art. 6.°. (VETADO) 

Art. 7.°. O recurso voluntário ou ex officio, interposto 
de decisão concessiva de mandado de segurança que importe 
outorga ou adição de vencimento ou ainda reclassifi.cação fun
cional, terá efeito suspensivo. 

Art. 8.°. Aos magistrados, funcionários da Administra
ção Pública e aos serventuários da Justiça que descumprirem 
os prazos mencionados nesta lei aplicam-se as sanções do Có
digo de Processo Civil e do Estatuto dos Funcionários Públi
cos Civis da União (Lei n.o 1.711, de 28 de outubro de 1952). 
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Art. 9.°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 26 de junho de 1964; 143° da Independência e 
76° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Milton Campos 
Ernesto de Mello Baptista 
Arthur da Costa e Silva 
Vasco da Cunha 
Octavio Bulhões 
Juarez Távora 
Hugo de Almeida Leme 
Flávio Lacerda 
M oacyr Veloso Cardoso de Oliveira 
Nelson Freire Lavenere Wanderley 
Raimundo Brito 
Daniel Faraco 
Mauro Thibau 
Roberto de Oliveira Campos 
Osvaldo Cordeiro de Farias 

(D. U. 3/7/64). 

LEI N.o 4.451 - DE 4 DE NOVEMBRO DE 1964 

Altera a redação do artigo 281 do Código Penal 

o Presidente da República 

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

Art. 1.°. O artigo 281 do Código Penal passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 281. Plantar, importar ou fornecer, ainda que a 
título gratuito, transportar, trazer consigo, ter em depósito, 
guardar, ministrar ou, de qualquer maneira, entregar a con
sumo substância entorpecente, sem autotrização ou em desa
côrdo com determinação legal ou regulamentar: Pena - re
clusão, de um a cinco anos, e multa de dois a dez mil cruzeiros. 

§ 1.0. Se o agente é farmacêutico, médico ou dentista: 
Pena - reclusão de dois a oito anos e multa de três a doze 
mil cruzeiros. 
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§ 2.°. Incorre em detenção, de seis meses a dois anos, e 
multa de quinhentos a cinco mil cruzeiros, o médico ou dentis
ta que prescreve substâncias entorpecentes fora dos casos in
dicados pela terapêutica ou em dose evidentemente maior do 
que a necessária, ou com infração de preceito legal regula
mentar. 

§ 3.°. As penas do parágrafo anterior são aplicadas 
àquele que: 

I - Instiga ou induz alguém a usar entorpecente; 
II - Utilizar local, de que tem a propriedade, posse, ad

ministração ou vigilância, ou consente que outrem dêle se uti
lize, ainda que a título gratuito, para uso ou guarda ilegal de 
entorpecente; 

1I1 - Contribui ue qualquer forma para incentivar ou 
difundir o uso de substancia entorpecente. 

§ 4.°. As penas aumentam de um têrço, se a substância 
entorpecente é vendida, aplicada, fornecida ou prescrita a me
nor de dezoito anos." 

Art. 2.°. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3.°. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 4 de novembro de 1964; 143° da Independência 
e 76° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Milton Campos 

(D. U. 6/11/64). 

LEIS ESTADUAIS 

LEI N.o 8.373, DE 28 DE OUTUBRO DE 1964 

Dispõe sôbre concessão de auxílio-funeral 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - Ao cônjuge ou, na falta dêste à pessoa que 
provar ter feito despesas em virtude do falecimento de servi-
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dor público estadual, ainda que em disponibilidade, ou do apo
sentado, serâ concedida, a título de auxílio para funeral e luto, 
importância correspondente a 1 (um) mês de vencimento, re
muneração, salário ou provento a que fazia jus. 

§ 1.° - O pagamento do auxílio-funeral obedecerá, na 
respectiva repartição pagadora, a processo sumaríssimo que 
será concluído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
data da apresentação do atestado de óbito pelo cônjuge ou 
peessoa a cujas expansas houver sido efetuado o funeral, ou 
por procurador legalmente habilitado, feita a prova de iden
tidade. 

§ 2.° - Em caso de acumulação, o auxilio-funeral será 
pago s.omente em razão do cargo ou função de maior venci
mento do servidor falecido. 

Artigo 2.° - No provimento de cargo vago, ou na nova 
admissão à função, em virtude do falecimento do servidor, o 
exercício do nôvo titular dar-se-á s.omente após um mês da 
data do óbito. 

Artigo 3.° - A despesa com a execução da presente lei 
correrá à conta das verbas do orçamento do Estado que se 
destinavam ao pagamento do vencimento, remuneração, salá
rio ou provento da pessoa falecida. 

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

Artigo 5.° - Revogam-se as dis.posições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, 28 de outu
bro de 1964. 

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 
José Adolpho da Silva Gordo 

Publicada na Diretoria da Secretaria de Estado dos N e
g6cios do Govêrno do Estado, aos 29 de outubro de 1964. 

Miguel Sansigolo, 
Diretor Geral, Substituto 

(D. O. 30/10/64). 
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LEI N. 8.406, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1964 

Altera ,\-organização do serviço juidiciário do Esta
do, especialmente na comarca da Capital, e dá 
outras providências 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro

mulgo a seguinte lei: 
Artigo 1.0 - Os. cargos de Juiz Substituto de 2.a instân

cia são classificados na entrância especial. 
Artigo 2.° - Os cargos de Juiz Distrital, de Juiz Substi

tuto da comarca da Capital, de Juiz Auxiliar da Vara de Me
nores, de Promotor de Justiça e de Curador Auxiliar da Vara 
de Menores, de que tratam, respectivamente, os artigos 20, 
itens lI, UI e IV e 64, itens lU e IV da Lei n. 8.101, de 16 de 
abril de 1964, são classificados na 4.a entrância. 

Artigo 3.° - Os artigos 18, 41, 61, 72, 73, 74, (vetado), 
125 e 133 e seu parágrafo único da Lei n. 8.101, de 16 de abril 
de 1964, passam a vigorar com a seguinte redação.-

"Artigo 18 - Além das Varas com jurisdição em todo o 
território ca Capital (art. 20, n. I) haverá Varas distritais 
numeradas de La a 10.a, com jurisdição limitada nos. têrmos 
da presente lei, em: 

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

II - São Miguel Paulista, compreendendo o distrito de 
igual nome; 
. IH - ltaquera, abrangendo o distrito de igual nome, bem 

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

nome, bem como o de Tucuruvi; 
V - Lapa, compreendendo o subdistrito de igual nome, 

assim como os de Nossa Senhora do Ó e de Brasilândia; 
VI - Pirituba abrangendo o subdistrito de igual nome e 

o de Jaguara, bem como os distritos de Jaraguá e Perus; 
VII - Penha de França, compreendendo o subdistrito de 

igual nome, bem como os de Vila Matilde e Cangaiba; 
VIII - Tatuapé, compreendendo o subdistrito de igual 

nome e o de Vila Formosa; 
IX - Vila Maria, abrangendo o subdistrito de igual nome 

e o de Vila Guilherme; 
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x - Casa Verde, compreendendo o subdistrito de igual 
pome, bem como os de Limão e Vila Nova Cachoeirinha. 

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 licença e auxiliará o juiz titular 
nas funções judiciais que lhe forem especificamente cometidas 
por êle, mediante aprovação do Conselho Superior da Magis
tratura. 

Artigo 61 - Os substitutos de 3.a entrância, após have
rem substituído, por trinta dias ou mais e fora do período de 
férias cole-tivas, os juízes titulares das Secções La até 11.a, 
ficarão afastados de qualquer função, durante quinze dias, 
para ultimar os processos a que estiverem vinculados e rece
berão vencimentos como se estivessem na substituição. 

Artigo 72 - Às comarcas de Cotia e Mairiporã aplica-se 
o disposto no parágrafo único do artigo 23, da Lei n. ,528'5', de 
18 de fevereiro de 1959. 

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

I - Franco da Rocha, criada pela Lei n. 2456, de 30 de 
dezembro de 1953, que fica classificada em 2.a entrância, com
preendendo E> município de igual nome e os de Caieiras e Fran
cisco Morato; 

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

IH - Barueri, criada pela Lei n. 5.285, de 18 de fevereiro 
de 1959, que será classificada em 2.a entrância, abrangendo 
o município de igual nome e os de Cajamar, Carapicuíba, Pi
rapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba. 

§ 1.0 - A Classificação de entrância constante dos itens 
dêste artigo não prejudica direitos já assegurados a serven
tuários de Justiça em decorrência da Lei n. 5.28'5, de 18 de fe
vereiro de 1959. 

§ 2.° - A comarca de Franco da Rocha terá o regime 
cartorário referido no artigo 125 da presente lei, facultada ao 
atual serventuário do Registro de Imóveis a opção por um dos 
dois oficios de notas. 
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Artigo 74 - A comarca de Osasco terá os seguintes ofí
cios de Justiça: 

I - Distribuidor, Contador e Partidor, com Anexo de De
positário Público; 

11 - 1.0 Ofício de Notas, com os anexos de escrivania do 
júri do crime, das execuções criminais:; 

111 - 2.° Ofício de Notas, com o Anexo de escrivania 
do cível; 

IV - Protesto de Títulos, com os anexos de registro de 
titulos e documentos, de registro de comércio: V - Registro 
e Imóveis e Anexos. 

Artigo 84 - Vetado 
§ 1.0 - Vetado 
§ 2.° - Vetado 
Artigo 125 - As comarcas de La e 2.a entrância a que 

se refere o artigo 14 da Lei n. 8.092', de 28 de fevereiro de 
1964, contarão com os seguintes ofícios de Justiça: 

I - 1.° Ofício de Notas, com os anexos da escrivania do 
júri, do crime, das execuções criminais e do registro de 
imóveis; 

11 - 2.° Ofício de Notas, com os anexos de protestos de 
títulos, de registro de documentos, de registro de comércio e 
de escrivania do cível. 

Parágrafo único - O ofício de Registro Civil das Pessoas 
Naturais. do distrito da sede da comarca, terá os anexos de 
Distribuidor, Contador e Partidor e o de Depositário Público. 

Artigo 133 - Os ocupantes de cargo de Fiel, referência 
"10", com mais de 3 (três) anos de exercício, serão aprovei
tados nos cargos de 3.° Escrevente, desde que haja vaga e de
monstrem estarem habilitados para o seu exercício. 

Parágl'afo único - A aferição dessa capacidade compe
tirá ao Poder Judiciário, através de banca examinadora com
posta de um Juiz de Direito, do escrivão da respectiva Vara 
e de um advogado militante". 

Artigo 4.° - Ficam revogados os artigos 10 e 81, da Lei 
n. 8.101, de 16 de abril de 1964, restaurada a legislação ante
rior, concernente as férias forenses em segunda instância, fi
cando revogados, ainda, os artigos 75 ( ... vetado . . . ) da 
mesma lei. 
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Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 5.° - Vetado. 

~ Artigo 6.° - Os oficiais do Registro Civil das Pessoas 
Naturais dos subdistritos da Capital têm competência para re~ 
conhecer firmas e lavrar procurações. . 

Artigo 7.° - As despesas decorrentes desta lei correrão 
por conta da verba própria do orçamento. 

Artigo 8.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, 13 de novem~ 
bro de 1964. 

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 
Ernesto de Moraes Leme 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 13 de novembro de 1964. 

Miguel Sansigolo, 
Diretor Geral, Substituto. 

(Do 00 14/11/64) o 

LEI N. 8 o 435, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1964 

Altera a redação do artigo 8.° e § único da Lei D. 

560, de 27-12-1949, com a redação dada pelo 
artigo 1.0 da Lei n. 4.269, de 22-10-1957 

A ASSEMBLÉIA LEGISLA TIV A DO ESTADO DE SÃO 
PAULO decreta e eu Cyro Albuquerque, na qualidade de seu 
Presidente, promulgo nos têrmos do artigo 25, parágrafo 
único, da Constituição Estadua1, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Passam a ter a seguinte redação o artigo 
8.° e seu parágrafo único da Lei n. '5'60, de 27 de dezembro 
de 1949, com a redação dada pelo artigo 1.0 da Lei n. 4.269, 
de 22 de outubro de 1957: 

"Artigo 8.° - Em se tratando de colocação remunerada, 
o Juiz, atendendo ao custo de vida na região e às condições 
especiais de cada caso, fixará o auxílio a ser pago às pessoas 
que receberem as menores, entre o mínimo de um décimo 

BOLET1M DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * -11 



(1/10) e um têrço (1/3) do salário minimo vigente na região, 
por menor. 

Parágrafo único - Em casos excepcionais de moléstia 
grave ou falta de vestuário, ou em se tratando de menor -
problema, devidamente verificados, o juiz poderá conceder au
xílio extraordinário não excedente de um quarto (1/4) do 
salário mínimo vigente na região". 

Artigo 2.0 - As despesas com a execução da presente lei 
correrão por conta das verbas próprias do orçamento. 

Artigo 3.0 - 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 3 de 
dezembro de 1964. 

CYRO ALBUQUERQUE, Presidente 

Pub1icada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Es
tado de São Paulo, aos 3 de dezembro de 1964. 

Francisco Carlos, Diretor Geral, Substituto 
(D. J. 4/12/64). 

LEI N. 8.635, DE 13 DE JANEIRO DE 1965 

Dispõe sôbre cancelamento de penalidade a servido
res do Estado e de suas autarquias 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu, Cyro Albuquerque, na qualidade de seu Presidente, pro
mulgo nos têrmos do artigo 2'5, parágrafo único, da Constitui
ção Estadual ,a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Ficam canceládas, para todos os efeitos, ex
ceto para o de percepção de vencimentos, salários ou proven
tos atrasados, as penas disciplinares de advertência, repre
ensão e suspensão até 5 (cinco) dias, em que hájam incorrido 
até a data da vigência desta lei, os servidores do Estado e de 
suas autarquias. 

Artigo 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
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Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 13 de 
janeiro de 1965. 

CYRO ALBUQUERQUE, Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Es
tado de São Paulo, aos 13 de j~neiro de 1965. 

Francisco Carlos, Diretor Geral, Substituto 

LEI N. 8.662, DE 21 DE JANEIRO DE 1965 

Dispõe sôbre medidas de caráter financeiro e dá 
outras providências 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro
mulgo a seguinte lei: 
••••••••••••••••• • 0"0 ••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• 

Artigo 6.° - Passa a ter a seguinte redação o parágrafo 
único do artigo 16 da Lei n. 593, de 31 de dezembro de 1949: 

"Parágrafo único - As custas de condução devidas aos 
Oficiais de Justiça privativos da Fazenda do Estado poderão 
ser fixadas de dois em dois anos. pelo Corregedor Geral da Jus
tiça, mediante representação do Procurador-Chefe da Pro
curadoria Fiscal do Estado, atendendo às conveniências do 
serviço e às necessidades da época". 

Artigo 8.° - São revogados os artigos 2.° e 3.° da Lei 
n. 7.498, de 27 de novembro de 1962. 

Artigo 9.° - São canceladas as dívidas originadas de 
custas judiciais (criminais ou cíveis) iguais ou inferiores a 
Cr$ 2.000 (dois mil cruzeiros), excluídos os acréscimos legais, 
referentes a 1963 e exercícios anteriores, encaminhadas à 
Procuradoria Fiscal do Estado para cobrança executiva, nos 
têrmos do artigo 6.° e §§, do Decreto n. 34.829, de 14 de abril 
de 1959. 

Artigo 10 - São canceIados os débitos dos impostos ter
ritorial rural e sôbre transmissão de propriedade imobiliária 
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"inter vivos", de importância inferior a Cr$ 10.000 (dez mil 
cruzeiros) . 

§ 1.0 - Considerat-se-á, para efeito do cancelamento, o 
valor originário do débito, não se levando em conta as multas 
moratórias, juros e outros acréscimos que tenham concorrido 
para aumentar a dívida. 

§ 2.° - Não mais se lançará o impôsto territorial rural 
nos casos em que os lançamentos, por qualquer motivo, não se 
processarem no devido tempo. 

Artigo 31 - Ficam isentos de impostos e taxas estaduais 
de qualquer natureza os atos contratos e outros papéis das 
sociedades de economia mista de que o Estado seja acionista 
maj ori tário. 

Artigo 32 - Ficam isentos de todos os impostos e taxas 
estaduais os bens e serviços do Instituto de Café do Estado 
de São Paulo. 

Artigo 50 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, com exceção dos artigos 8.°, 9.° e 10 cujos efeitos 
retroagem a 1.0 de janeiro de 1964. 

Artigo 51 ~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, 21 de janeiro 
de 1965. 

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 
José Adolpho da Silva Gordo 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 21 de janeiro de 196'5. 
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PROVIMENTOS 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

PROVIMENTO N. XIII 

O Conselho Superior da Magistratura, nos autos do 
processo de n. G-11. 647 e visando disciplinar 
as designações de defensores dativos de reus 
pobres e o pagamento- dos respectivos honorá
rios, de conformidade com a Lei Federal de n. 
1.060, de 5-2-50 e com a Lei Estadual de n. 
7.489 de 26-11-62, 

Reso]ve: 
Artigo 1.0 - A designação de defensores dativos nos pro

cessos de qualquer natureza, quando a parte fôr declarada 
pobre, deve recair de preferência sôbre advogado pertencente 
aos quadros do Departamento de Assistência Judiciária do Es
tado, nas comarcas onde funcionar êsse serviço, (Capital, 
Santos e Campinas), mediante prévia solicitação do juiz da 
causa. 

Artigo 2.° - Nos processos criminais, citado o réu por 
edital e não comparecendo para interrogatório, ou, compare
cendo mais deixando de oferecer defesa prévia, o juiz, ao de
signar dia para a inquirição, mandará oficiar ao -Departa
mento de Assistência Judiciária solicitando a indicação de 
advogado para acompanhar o processo até final. 

Artigo 3.° - Só se nomeará advogado dativo quando não 
for possível a indicação de advogado do Departamento de 
Assistência Judiciária ou para evitar adiamento de atos pro
cessual a que estejam presentes partes e testemunhas. 

Artigo 4.° - Somente terá direito à remuneração paga 
pelo Estado, na forma da lei 5.489, os defensores dativos que 
funcionarem em processos crimes contra réus considerados 
pobres por despacho dos juizes após as necessárias verifica
ções. A nomeação de dativo, para substituir procurador cons-
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tituido que não compareça a determinados atos do processo 
ou em casos de abandono da ação; não dará aquele direito de 
receber remuneração do Estado, cabendo ao próprio réu pa
gar os seus honorários § único do artigo 263 do Cód. Proc.). 

Artigo 5.° - O defensor dativo que deixar de comparecer 
a outros atos do processo não fará jus a remuneração paga 
pelo Estado, salvo justo impedimento, hipótese em que uma 
única remuneração será rateada entre todos os que servirem. 

Artigo 6.° ~ Não se pagarão honorários por conta do 
Estado, ainda que fixados no processo, quando forem superio
res às tabelas organizadas pela Ordem dos Advogados (Diário 
Oficial do Estado de 19~3-63) ou quando desatenderem à lei 
7.489 e a êste Provimento. 

Artigo 7.° - Os pagamentos serão processados pela 
Contabilidade da Secretaria do Tribunal (decreto 43.209 de 
13-4-64) à vista de mapas mensais, passados pelos cartórios 
e visados pelos juizes, acompanhados de certidões em duas 
vias referentes a cada advogado e a cada processo (modelos 
constantes de (fls. 276 e 277). 

Art. 8.° - A Contabilidade, sempre que, nos processos de 
pagamento de honorários aos defensores dativos, verificar a 
infringência das regras da lei 7.489 e dêste Provimento, re
presentará ao Presidente do Tribunal para dirimir as dúvidas 
surgidas. 

Art. 9.° - As designações de defensores dativos, nas hi
póteses expressamente previstas neste Provimento, deverão 
recair em advogado inscrito na Ordem dos Advogados. Reco
menda-se aos Juízes evitem nomeaeções seguidas dos mesmos 
profissionais, distribuindo-se equitativamente entre todos os 
advogados que militem nas respectivas Varas. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

São Paulo, 30 de janeiro de 196'5. 

(aa) Euclides Custódio da Silveira - Presidente - Ra
phael de Barros Monteiro - Vice Presidente - Olavo Lima 
Guimarães - Corregedor Geral da Justiça. 
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DIREITOS 

SALÁRIOS DOS ESCREVENTES 

ATO N. 2, DE 29 DE JANEIRO DE 196.5 

o Secretário da Justiça e Negócios do Interior, usando de 
suas atribuições, e 

Considerando que a lei n. 7.830, de 15 de fevereiro de 
1963, es.tabeleceu, em seu art. 1.0, parágrafo único, ser da 
competênci8. do Secretário da Justiça a fixação dos vencimen
tos dos escreventes, auxiliares e fiéis de cartórios não oficiali
zados, sendo que tal remuneração não poderia ser inferior ao 
salário mínimo local; 

Considerando que essa fixação foi efetuada pelo titular 
da Pasta, no Ato n. 14, de 26 de agôsto de 1963, publicado no 
"Diário Oficial" a 2'9, em bases diversas, atendendo à catego
ria dos cartórios em aprêço e à classificação dêsses servidores; 

Considerando que aos escreventes e fiéis da Comarca da 
Capital, ressalvado o disposto no art. 2.°, § 2.°, foram estabe
lecidos salários "pelo menos equivalentes aos vencimentos le
galmente atribuidos às categorias correspondentes, dos cartó
rios oficializados"; 

Considerando que, nessa fixação, não se levou em conta 
a diferenciação de funções entre os cartórios, equiparando, 
para efeito de remuneração aos escreventes, auxiliares e fiéis, 
os Registros de Imóveis, os Registros de Títulos e Documen
tos, os Tabelonatos de Notas, os Registros Civis de Pessoas 
Naturais e Anexos; 

Considerando que, em especial, os serventuários dos Ofí
cios de Registro Civil e Pessoas Naturais são obrigados por lei 
à prática de atos de natureza gratuita, como em referência às 
certidões para fins militares e eleitorais; 

Considerando que, ha.vendo reconhecido a impossibilidade 
do cumprimento efetivo do Ato n. 14, por parte de muitos 
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serventuários, visto existirem cartórios cuja renda não seria 
suficiente sequer para pagamento aos escreventes e auxiliares, 
resolveu o Secretário da Justiça suspender por noventa dias 
a vigência do Ato mencionado, publicando o Ato n. 24, de 2 
de outubro de 1964; 

Considerando que, uma das razões dessa providência foi 
o fato de se encontrar em discussão, na Assembléia Legislati
va, projeto de lei fixando novos níveis de cobrança das custas 
e emolumentos; 

Considerando que, encerrada a sessão legis.lativa de 1964, 
não ultimou a Assembléia o estudo do problema, havendo ne
cessidade, assim, de se estabelecerem normas provisórias, que 
possibilitem. o cumprimento da vontade do legislador, enquan
to a Reforma do Regimento de Custas não for efetuada, 

Determina: 
Artigo 1.0 - Os vencimentos dos escreventes, auxiliares 

e fiéis de cartórios não oficializados constarão de uma parte 
fixa, correspondente ao salário mínimo local, acrescida de um 
adicional, na base de acôrdo fixado por escrito, entre o serven
tuário e seus auxiliares. 

Parágrafo 1.0 - Tais acôrdos salariais serão comunica
dos à Secretaria da Justiça, no prazo de quinze dias, para os 
fins de direito. 

Parágrafo 2.° - Na falta de acôrdo entre os interessados, 
êsses vencimentos, na parte adicional, serão estabelecidos pelo 
juiz corregedor, na forma regulada pelo desembargador Cor
regedor Geral da Justiça. 

Artigo 2.° - A vigência dêsses acôrdos retrotrairá a 3 
de outubro de 1964, data em que foi publicado o Ato n. 24, 
que suspendeu por noventa dias a vigência do Ato n. 14, de 
26 de agôsto de 1963. 

Artigo 3.° - Tão logo seja promulgado o nôvo Regimento 
de Custas, cujo projeto se encontra, em discussão na Assem .. 
bléia Legislativa, o Secretário da Justiça expedirá nôvo Ato, 
fixando, em definitivo, as bases da remuneração dos servido
res dos cartórios não oficializados. 

Artigo 4.° - Os interéssados recorrerão ao juiz correge
dor do cartório, solicitando as providências adequadas, para 
que os serventuários cumpram as obrigações que lhes são im-
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postas por lei e por êste A to, o qual entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Artigo 5.° - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
(D. J. 30/1/65) . 

PORTARIA N. 10-65 

O desembargador Olavo Lima Guimarães, Corregedor 
Geeral da Justiça, considerando a necessidade de complemen
tar o Ato n. 2, de 29 de janeiro do corrente ano, do sr. Secre
tário da Justiça e Negócios do Interior, publicado no "Diário 
Oficial" de 30 de janeiro de 65, 

Reesol'lJe: 

Artigo 1.0 - Se não houver o acôrdo de que trata o artigo 
1.0 do Ato n . 2 da Secretaria da Justiça e Negócios do Inte
rior, que poderá ser individual ou por grupos de escreventes, 
auxiliares ou fiéis, a parte interessada, até o dia 20, inclusive, 
dêste mês de janeiro, dirigirá representação escrita ao Juiz 
corregedor permanente do cartório solicitando a fixação da 
parte adicional dos vencimentos. 

§ 1.0 - Autuado o pedido pelo cartório da Corregedoria, 
o Juiz concederá à outra parte o prazo de três dias para ma
nifestar-se, com apresentação facultativa de documentos. Sem 
mais outras diligências, o Juiz decidirá em igual prazo, im
prorrogável, dentro do qual, a seu prudente critério, poderá 
colher informações verbais de quaisquer dos interessados e 
examinar, independentemente de têrmo, todo o arquivo e pa
péis da serventia. 

§ 2.° - Determinada por des.pacho a parte adicional de 
vencimentos, que retroagirá a 3 de outubro de 1964 (artigo 
2.° do Ato n . 2), os interessados poderão recorrer, dentro de 
três dias, ao Corregedor Geral da Justiça. O Juiz, ouvida no 
mesmo prazo a outra parte, manterá ou reformará o seu des
pacho em 48 horas. 

Art. 2.° - Se a representação fôr do serventuário ou ser
vidores do cartório da corregedoria permanente, o processo 
correrá pelo cartório que o Juiz designar, arquivando-se, to
davia, afinal, naquele cartório. 
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Art. 3.° - Os auxiliares de cartório, menores entre 14 e 
18 anos de idade, poderão ter os vencimentos reduzidos se
gundo os critérios fixados pela legislação trabalhista. 

Art. 4 o - O acôrdo ou despacho vigorarão até que novas 
disposições legais sejam baixadas fixando em definitivo os 
vencimentos dos servidores dos cartórios não oficializados. 

Art. 5.°_ O juiz corregedor permanente e o Corregedor 
Geral da Justiça imporão a pena de suspensão disciplinar ao 
serventuário que não obedecer às determinações do Ato n. 2 
ou não cumprir o acôrdo ou despacho de fixação da parte adí
cional de vencimentos. 

Publique-se por três vêzes. 

São Paulo, 1.0 de fevereiro de 1965. 
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(a) Olavo Lima Guima7'ães 
Corregedor Geral da Justiça 

(D. J. 3/2/66). 
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