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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ANO 11 FEVEREIRO DE 1951 N.O 24 

Apresentação 
Iniciamos hoje C01n Ct publicação impres

sa, nova fase na v iela do nosso Boletún. 
A acolhida que teve nos seus dois prünei

ros a'nos de existencia, os bons serviços indis
cutivelmente p'restados a toda a classe, espe
cialmente aos prezados colegas das coma1'cas 
do inte1·io'r, nos anúna a continua'r, e por isso, 
procuramos 'Inelhorar. 

Não igno'ra11'LOs que o nosos progresso 
exigirá maiores sacrificios de ordemma,ten:al, 
econo1nica e intelectual. III C(S, i'ir-nw11'/,ente 
convencidos dos seus beneficos efeitos, não 
mediremos esforços pa1·a vence-los. 

Estal1'LOS certos de cont'inuar Ct contar com 
a bôa vontade, com a solidcwiedade e com a 
valiosa colaboração de todos os colegas. 

O nosso Boletim, difundido por todo o 
Brasil, nos ajudará a alcançar mais facilmen
te os nossos objetivos, espeC'ialtnente a nossa 
tão desejada quão necessa1·ia, união: 

E . a vitoria desses objetivos dependerá 
tambem, e principalmente, do esforço COlnum, 
em conj'Ltnto, o que sincm·amente .não só dese
jamos, como esperan'LOs. 
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Colaboração 

AS FINALIDADES DA APOSENTADORIA 

Antonino Cintra. 

Desobrigar do trabalho forçado funcionarios que já 
completaram o ciclo de sua missão funcional, nisso se cinge a 
aposentadoria. - A aposentadorià. dos servidores de justiça 
que nada percebem dos cofres publicos, não sendo compulsoria, 
poderá se prolongar por tempo indeterminado, até a morte 
do serventuario, se antes ele não requerer os beneficios que a 
lei concede ao término de todas as suas atividades de trabalho. 
Nesse sentido, admitamos, a lei foi previdente. Porque se ha 
individuos que mal chegam atingir a idade provécta ou o tempo 
maximo de trabalho, por já se encontrarem esgotados de suas, 
forças fisicas, outros há, entretanto, dotados de mais vigôr e 
resistencia fisica, que podem suportar a profissão com idade 
mais avançada. Percentagem minima, claro, mas indiscutivel
mente verosimil. Que fosse 10 % apenas, e seria o suficiente 
para decrescer eventualmente o numero de inativos, no côm
puto de consideravel numero de beneficiados em condições de 
receber a aposentadoria. Deve-se considerar que o pequeno 
numero predisposto ainda ao trabalho, não o faria sem justa 
retribuição, só pelo amôr ao oficio, justamente na hora que 
se lhe acêna o seu dolce farniente. - Com efeito, a ambição 
quando movida por interesse razoaveis não envilece ninguem, 
porque não é desdouro algum, interesse que provem de cunho 
de originalidade primitiva. - Na luta viva pela existencia, o 
homem, tocado pelo interesse de melhor aproveitar sua ati~i
dade, ' se predispõe até aos maiores sacrificios, desde que para 
isso se lhe ocorra a lei de justa compensação. E, se nos anto
lha que, para o caso em apreço, só poderá haver um unico 
recurso: - abrir-se a clareira da promoção a velhos ser
vidores de justiça com idade ou tempo de serviço con-
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c1uido. A promoção para os casos válidos ainda para o tra
balho, não passaria de uma decorrencia de ordem na tural a 
cargos a serem preenchidos. E chegariamos a esta conclusão: 
recompensa para todos que desejam enobrecer-se pelo trabalho, 
não é favor, é dever; recompensa aos que já cumpriram a sua 
tarefa obrigacional, não é contribuição mas méro principio de 
humanidade. A estes, sem mais delonga ou protelação, deve
se-lhes conferir o justo premio que conquistaram com louvôr 
numa longa jornada. É uma questão de ética social. 

Uma idéia não se deve guardar. Deve-se 
divulga-la, pois pode beneficiar a coletividade. 
Colabore conosco e dê-nos as suas sugestões para 
o nosso maior e melhor exilo. 
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COLEGIO NOTARIAL DE SÃO PAULO 

Com o presente numero, iniciamos esta secção especiali
sada. Aqui serão publicados os trabalhos, leis, projétos, juris
prudencia, sugestões, opiniões e tudo o mais relativo ao inte~ 
resse particular dos Notarios. Esperamos a colaboração de 
todos os colegas, não só do nosso Estado, mas de todo o Brasil. 

E nasce esta secção da proposta enviada por oficio á Dire
toria da Associação pelo nosso prezado consocio e colaborador 
Dr. Antonio A. Firmo da Silva, proposta essa que em reunião 
de 9 de Janeiro p.p. foi unanimemente aprovada e que é do 
teôr seguinte: 

Illmos. Snrs. Presidente e demais Diretores da Associação dos 
Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo: 

Antonio Augusto Firmo da Silva, 4.° Tabelião de notas. 
sucessor, desta Capital, associado e membro do Conselho Fiscal 
dessa Associação, nos termos das letras "g" do artigo 9.° e "b" 
do art. 42 dos Estatutos vigentes, vem expôr a V.V.S.S. e suge
rir o seguinte: 

a) que, apezar de não ser expresso nos Estatutos, evi
dentemente a nossa Associação de classe não pode descuidar do 
cara ter cientifico de nossa profissão, devendo promover por 
todos os meios a sua difusão; 

b) que, a nossa Associação abrange em seu seio todas as 
naturezas de oficios de justiça, sendo certo que cada um tem a 
sua peculiaridade. a sua especialidade de funções, extendendo
se, uns mais e outros menos, no campo da ciencia j uridica ; 

c) que, justamente por abranger todas as naturezas de 
serventuários de Justiça, o parágrafo 1.0 do art. 19.° dos Esta
tutos, determina que "na Diretoria não poderão figurar mais 
de dois serventuários da mesma natureza"; 

d) que, assim sendo, tendo em vista, precipuamente, a 
mais intensa união da classe, o maior prestigio cultural de 
nossa profissão e valendo-me da competencia atribuída á Dire
toria pela letra "h" do art. 27 de nossos Estatutos, venho suge
rir que, como departamento anexo á nossa Associação, seja 
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creado o "Colegio Notarial de São Paulo", cujas atividades 
serão reguladas pelo seguinte Regulamento: 

"COLEGIO NOTARIAL DE SÃO PAULO 

Regulamento 

Art. 1.0 - Nos termos da letra "h", do artigo 27, dos 
Estatutos vigentes, como departamento anexo á Associação dos 
Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo, sob sem;, Esta
tutos e personalidade juridica, fica creado o Colegio Notarial de 
São Paulo. 

Art. 2.° - São objetivos primordiais do colegio notarial de 
São Paulo: 

la) divulgar e difundir os principios da Instituição nota
rial; 

b) promover estudos, conferencias, congressooS, cursos e 
todos os demais meios para o progresso cientifico do notariado; 

c) zelar pelo decoro profissional, pela maior eficacia dos 
seTViç08 notariaes e pelo cumprimento doo principios da etica 
profissional; 

d) promover perante as autoridades competentes a expe
dição de resoluções de cara ter geral tendentes a unificar o 
pl'ocesso notarial e bôa conespondencia entre os notarios; 

e) /manter-se em permanente contato com 00 colegios e 
in~tituições notariaes do paiz e do extrangeiro, promovendo 
intercam'bio de leis, seus projetos, bibliografia e tudo o mais 
que diga respeito ao notariado, seus objetivos e desempenho 
de suas funções; 

f) representar o notariado estadual em congressos- espe
cialisados, nacionaes ou extrangeiros; 

g) colabor ar, em sessão especialisada, no orgão oficial de 
publicidade da Associação; 

Artigo 3.° - Tratando-se de departamento especialisado, a 
direção geral do Colegio Notarial de São Paulo, será excercida 
pelo Diretor da Associação que, na \Sua Diretoria, represente os 
Tabeliães de Notas.. 

§ único - Si na Diretoria da Associação existir mais de 
um Tabelião de Notas, será Diretor do Colegio Notarial o mais 
antigo na profi9são. 

Artigo 4.° - O Diretor do Colegio Notarial, para melhor 
desempenho de suas funções e alcance de seus objetivos, poderá 
designar livremente dentre os Tabeliães de Notas do Estado, 
associados da Associação, com a9 funções administrativas que 
lhes determinar, dois sub-diretores e dois secretários. 

§ único - Taes auxiliares exercerão suas funções admi
niE-trativas exclusivamente dentro dos objetivos e no interesse 
do Colegio Notarial, sendo-lhes vedada qualquer função exe
cutiva, quer pelo Colegio Notarial, quer pela Associação, e 
seus mandatos terão a mesma duração do mandato do Diretor. 
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E aqui está, snrs. Diretores, a suge::.tão que vos ofereço, 
na certeza de que, uma vez adotada, servirá não só para melhor 
congregar nossos colegas, como tambem, para despertar maior 
interesse pelo cara ter cientifico de nOEJ5a profis&ão, especial
mente da Instituição Notarial, que deve acompanhar pari-passu 
a evolução do Direito em todas as suas ramificações. 

Certo de merecer a vossa atenção, e submetendo esta suges
tão ao voosso elevado ·critério, aproveito-me desta oportunidade 
para vos apresentar os meus protestos de solidariedade, alto 
apreço e consideração. 

São Paulo, 2 de janeiro de 1951. 

(a) Antonio A. Firmo da Silva 

Fica assim, por resolução unanime da Diretoria, creado o 
Colegio Notarial de São Paulo, como departamento anexo desta 
Associação, creação essa que se justifica plenamente pelos setls 
altos objetivos. 

~os termos do seu Regulamento, foi nomeada a seguinte 
Diretoria: 

Diretor - D?'. Francisco Teixeim da Silva Junior. 

Sub-Diretores - Dr. Antonio A. FiTmo da Silva. 
DT. Octavio Uchôa da Veiga. 

Secretarios - DT. Menotti Del Picchia. 
Dr. Antonio Tupinambá VCLmpré. 

Acha o colega de valôr o nosso Boletim? Pois 
a sobrevivencia dele depende de si, da sua ajuda, 
da sua colaboração. 

Serventuario - Inscreva-se no quadro social 
da nossa Associação para prestigiar a sua classe. 
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RESPONSABILIDADE NOTARIAL 

Antonio A. Firmo da Silva 

A falta quasi completa entre nós de bibliografia e publi
cações tecnicas relativas ao Notariado, é o grande fator da 
geral incompreensão da nossa elevada função e do pouco valôr 
que, comumente, se dá á intervenção notarial nos atos juridi-
coso 

Poucos são aqueles que realmente sabem a grande respon
sabilidade que nos cabe, e que atribuem o devido valôr á nossa 
alta função social. 

No entanto, investidos de fé publica pelo Estado, e por
tanto, exercendo uma função publica de alta relevancia, somos 
para as partes contratantes a garantia das transações, a. segu
rança da verdadeira vontade manifestada, os conselheiros 
imparciaes, os guias certos nos complicados meandros da lei 
e, para o Estado, os incansaveis e gratuitos arrecadadores e 
fiscaes. E, "como função sublime" - no dizer de Menotti Del 
Picchia - "temos o poder de dar força e valor á vontade pos
tuma do testador". 

Para a pratica dos atos a seu cargo, surgem de inicio para 
o notario os trez requisitos exigidos pelo nosso Codigo Civil: 
agente capaz, objéto licito e fórma prescrita ou não defesa em 
lei. 

Quanto ao agente, resaltam-se a identificação e a sua capa
cidade civil. O notaria ao declarar - "meus conhecidos" ou 
"reconhecidos pelos proprios de mim tabelião", está afirmando 
a identidade dos contratantes, de que eles são os proprios, e 
admitindo-os á pratica do ato, atesta tambem, a sua capacidade 
civil, tudo sob a garantia de sua fé publica. E, assim fazendo, 
torna o ato eficaz quanto ao agente. 

Quanto ao objéto, impede que nas declarações se ofenda a 
lei e aos bons principios, de modo que o Direito lhe assegure 
validade. 

A fórma, como ensina Clovis Bevilaqua, é que dá existen
cia ao ato juridico. O Codigo Civil exige a escritura publica 
para varios atos e, para alguns, com certa solenidade, como o 
testamento. Cabe ao notaria ter pleno conhecimento das exi
gencias legaes para preencher a fórma prescrita em lei com 
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todos os seus requisitos, pois que, a sua responsabilidade além 
de civil, pode ser tambem criminal. 

Em nosso meio a fiel interpretação da vontade, muitas e 
muitas vezes mal expressada pelos contratantes, a discrimina
ção legal do objéto da transação e a redação exata da fórma, 
ou seja, da escritura publica, são elementos confiados exclusi
vamente ao criterio do notaria que, tacitamente, assume essas 
responsabilidades. 

E, além dessas responsabilidades de carater funcional 
quasi completamente ignoradas pelos contratantes, os usos e 
costumes atribuem ainda ao notaria os encargos da prepara
ção preliminar e da legalisação posterior dos atos praticados. 
Geralmente lhe são confiados o preparo da documentação e o 
seu estudo, o pagamento dos tributos e a satisfação das exi
gencias fiscaes, a preparação de minutas e o competente regis
tro dos titulos. São encargos que importam, evidentemente, 
em responsabilidades. 

E todas essas garantias que oferecemos e as responsabili
dades que assumimos, que são a base da paz juridica, precisam 
ser mais divulgadas e melhor compreendidas para que todos 
saibam que um tabelionato não é uma casa comercial onde se 
compra ou se vende mercadoria, mas a fonte creadora dos mais 
sagrados direitos do cidadão. 

Uma andorinha só não faz verão. Reflita e o 
seu bom senso o fará ingressar no nosso quadro 
social. 

Serventuario - A união faz a força. O ditado 
é velho e a experiencia ensinou ser verdadeiro. Seja 
um dos nossos. 
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Leis e Decretos 

Lei N. 936 de 30 de dezembro de 1950. 

Chamamos a atenção dos prezados colegas para a lei acima 
titulada que trouxe varias modificações á lei do selo, no impos
to de transmissão intervivos e outras medidas de carater finan
.ceiro. Essa lei foi publicada no Diário Oficial do Estado do 
dia 31 de dezembro de 1950. 

Decreto N. 20.201 de 11 de janeiro de 1951. 
(D.O. de 12-1-1951) 

Derroga O artigo 8.°, do Decreto n. 19.365, de 20 
de abril de 1950. 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são conferi
das por lei. 

Decreta: 
Art. 1.0 - Fica derrogado o artigo 8.° do Decreto n. 

J 9.365, de 20 de abril de 1950, que dispõe sôbre a inscrição na 
"Carteira de Aposentadoria de Servidores da Justiça". 

Art. 2.° - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação: 

PahJ.CÍo do Governado do Estado de São Paulo, aos 11 de 
janeiro de 1951. 

ADHEMAR DE BARROS. 
Synesio Rocha. 

N..R. O artigo derrogado é do seguinte teôr: 

"Artigo 8.° - As aposentadorias serão processadas 
somente depois de 12 (doze) meses, a partir do inicio da insta
lação e funcionamento da "Carteira de Aposentadoria dos Ser
vidores da Justiça", e a medida em que forem efetivamente 
recolhidos os recursos financeiros". 
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Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Despacho proferido na consuJta formulada pela Associa
ção dos Escreventes e Auxiliares da Justiça (D.J. 29-12-50) : 

A Associação dos Escreventes e Auxiliares de Justiça 
Consulta: . 

a) Se a remoção dos Serventuários de Justiça de comar
cas de entrância inferior para outra superior, remoção ou pro
moção essa praticada pelo Executivo, independentemente de 
prévio concurso pode ser considerada legal, em face dos dispo
sitivos legais contidas nos Decretos ns. 5.120 de 21-7-1931,5.129 
de 23-7-1931 e nas Leis ns. 616 e 819 de 4-1-50 e 31-10-1950. 

b) Se o fato de certos Serventuários abandonarem seus 
cartórios e ficarem à disposição da Secretaria da Justiça pela. 
forma já incriminada pela Corregedoria da Justiça, importa na 
perda por parte dos serventuários das rendas dos respectivos 
cartórios, em benefício dos escreventes nomeados interinamente 
para substituir os titulares afastados. 

Respondo, englobando as duas indagações, que a solução 
não pode ser decretada em simples consulta, mas sim em cada 
caso concreto, pela autoridade judicial competente, nas ocasiões 
oportunas, como a que se relaciona com o visto no título de 
nomeação e posse de pessôa beneficiada com a investidura irre
gular. 

A mesma orientação se preconisa para o caso do serven
tuário que se afasta do cumprimento de seus deveres funcionais 
para ficar inativo à disposição desta ou daquela autoridade 
administrativa. 

São Paulo, 21-12-1950. (a.) Leme da Silva. 
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Do Provimento n.O 1 de 1950 publicado no Diário da Jus
tiça de 29 de dezembro de 1950, para conhecimento dos interes
sados, destacamos as seguintes recomendações de carater geral: 

Escreventes Autorizados: Convem não se perder de vista 
a recomendação constante da portaria n. 4, de 1948, publicada 
no Diário da Justiça de 11 de novembro de 1948, e pela qual 
se recomendou que "deve ser aplicado restritivamente o pre
eeito do artigo 17 do decreto n. 5.129, de 1931, tendo-se em 
vista as necessidades mais urgentes do cartório e levando-se em 
conta, ainda, a existência do oficial maior", sem se modificar· 
a situação dos escreventes anteriormente designados. 

LiV1·os talões: Destinam-se os livros talões a suprir a fal
ta dos originais, em caso de perda ou deterioração destes, e a 
sua rubrica pelos Juizes garante-lhes a autenticidade. 

Estão, outrossim, isentos de selagem, em face da expressa. 
isenção de selo federal, preconizada pelo art. 31, do Decreto Lei 
n. 4.857, de 1949. 

Quanto á selagem, pela rubrica não se justifica por isso, 
que não depara disposição expressa do Código de Imposto e 
Taxas e da legislação que a autorize. Por aquele Código devem 
ser selados, com selo especial de emolumentos apenas os livros 
de notas, de protestos de letras e titulos e do registro geral de 
hipotecas, V. Tab. B. n. VII, L. XIX. 

Nessa conformidade, os livros talões devem apenas ser 
rubricados pelos Juizes de Direito, com isenção de selos. 

Cadernetas de identidade: de serventuários, escreventes. 
habilitados e auxiliares de cartório. Pelas portarias ns. 3-48 e 
2-49, baixr.das respectivamente em 8 de outubro de 1948 e 9 
de abril de 1949, ficou instituida em carater obrigatório para. 
os serventuários, escreventes habilitados e auxiliares de car
tório, a caderneta de identidade funcional que é expedida de 
acôrdo com os modêlos aprovados pela Corregedoria Geral. 

A sua colaboração, prezado colega, é necessaria .. 
Contribua com a sua experiencia, com o seu talento,. 
para as paginas do nosso Boletim. 
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Informações varIas 

II CONGRESSO INTERNACIONAL DO NOTARIADO 
LATINO 

A Delegação Brasileira a esse importante certame, reali
'zado em Madrid, em Outubro, p.p., e que foi integrada pelos 
nossos colegas Drs. Antonio A. Firmo da Silva e Francisco 
Teixeira da Silva Junior, comunica-nos que está concluindo o 
seu relatorio. 

A Associação pretende mandar imprimir esse trabalho 
. para distribuição aos nossos associados. 

* 
IMPOSTO SOBRE LUCROS IMOBILIARIOS 

PROPRIEDADES RURAES 

De acôrdo com a Ordem de Serviço n.o 3 de 1949, publi
,cada á pagina 7.765 do Diario Oficial da União de 7 de Julho 
de 1949, o prazo de isenção do imposto sobre lucros imobilia
rios auferidos por pessôa fisica na venda de imoveis ruráes de 
valôr superior a CR$100.000,OO é o de 1.0 de Janeiro de 1949 

,a 31 de Dezembro de 1951. 

Assim, de acôrdo com essa interpretação da secção compe
·tente do Ministerio da Fazenda, aquelas transações, no corrente 
·exercicio de 1951, continuam isentas do imposto. 

* 
SOLICITAÇÃO 

Com o fim de atualisarmos nosso fichario, solicitamos dos 
.prezados colegas que façam datilograficamente e nos remetam 
-eom a possivel urgencia, a seguinte ficha: 
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----------------_._-----

Nome por extenso - cargo atual - comarca - data da 
nomeação - data do compromisso - data da posse - cargos 
.anteriores - datas de nomeação - data do nascimento. 

* 
ESCOLA DE POLICIA 

Para conhecimento dos interessarIos publicamos o seguinte 
·oficio recebido: 

* 
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA 

SEGURANÇA PúBLICA 

ESCOLA DE POLíCIA 

São Paulo, 15 de janeiro de 1951. 

Senhor P residente 

(Esta E~·cola de Polícia tem o grato prazer de comunicar 
a Vossa Senhoria que, recenteniente, foi criado o "Curso Pre
ventivo de Falsificações e Documentos", destinada a ministrar 
conhecimentos técnicos para auxiliar a prevenção de fraudes 
em documentos. 

O Teferido Curso terá a duração de um ano, podendo matri
cular-se nele os funcionários de ef)tabelecimelltos de crédito 
públicos ou par ticulares, os de tabelionatos e 0'3 de cartórios, 
que tenham Curso Secundário completo ou de formação básica 
comer cial, em estabelecimento oficial ou oficializado. As 
matriculas estarão abertas até o dia 27 de janeiro corrente. 

A E scola d e Policia conta certa com a eua preciosa cola
boração e divulgação junto aos seus prezadc'3 associados e 
desde já manifesta o seu grande reconhecimento. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Senhoda os pro
testos de minha dietinta consideração. 

(a) Walter Faria Pereira de Queiroz 
Diretor 

Ilnio. Sr. Dl'. Francisco Vergueil'o Porto, 
DD. Presidente da Associação dos Serventuários da Justiça." 

* 
Esta Associação incumbe-se, gratuitamente, de acompa

nhar perante as repartições publicas, Corregedoria Geral da 
Justiça e autarquias, todos os processos e interesses dos colegas 
do interior que o solicitarem. 
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As carteiras de identidade, de carater obrigatorio para 
todos os serventuarios da Justiça, nos termos da Portaria n.o 2 
de 1949, da Corregedoria Geral da Justiça, são expedidas por 
intermedio desta Associação que, mediante solicitação e o paga
mento de CR~37,OO enviará aos interessados o formularia para 
ser preenchido. . 

* 
ABERTO NO TRIBUNAL DE JUS'IlIÇA, ATÉ O DIA 20 DO COR

RENTE MftS, A INSCRIÇÃO PARA O CONCJUlRSO DE REMOÇÃO E 
PROMOÇÃO DAS SEGUINTES SERVENTAIS : 

5° Tabelionato de notas da Capital (4R• Classe); 
Registro Geral de Hipotecas da la. Circunscrição de Santos (4R • Classe) ; 
20 Oficio criminal da comarca de São Paulo (4R • classe) ; 
80 Tabelionato da comarca de BaU1"Ú (3a. Classe) ; 
10 Tabelionato de Batatais (2R • Classe); 
20 Tabelionato de Lorena (2R• Classe); 
Registro Geral de Hipotecas da 2a. Circunscrição de Limeira (2R • Classe) ; 
Reg1<Jt,·0 Geral de Hipotecas de Ourinhos (2a. Classe) ; 
Regist,·o Geral ele Hipotecas da 2a. Circunscrição De Rio Claro (2a. 

Classe) ; . 

* 
Registro Ge1'al cle Hipotecas de São Roque (2a. Classe) . 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sã:> Paulo, 
desembargador Alcides de Almeida Ferral"Í. 

F AZ SABER que, nos termos do art. 26 da Lei n . . 819, da 31 de 
outubro de 1950, fica aberto na Secretaria do m.esmo Tribunal, até o dia 
20 de fevereiro p. futuro, o concurso de remoção e promoção para pro
vimento das serventias acima mencionada. 

São admitidos a inscrever-se, unicamente: 
I - Os serventuarios ou sucessores com 2 anos, pelo menos, de efe

tivo exercício, em funções da mesma natureza ou com anexos do ofício 
vago, da mesma classe ou da imediatamente inferior; 

II - Os serventuários de ofícios de 2.a classe que contarem mais 
de 15 anos de efetivo exercício; 

III - Os serventuários e escreventes classificados em listas pro
venientes de concursos realizados até 31/10/ 50 e que não tenham sido 
nomeados, com o mesmo direito que então lhes assistia, desde que corres
pondam à natureza e classificação do ofício em concurso; 

IV - Os escreventes que na data da promulgação da Lei n. 819 -
31/10/50 - contavam mais de 10 anos de serviço em ofícios da mesma 
natureza ou com al1e~:os do ofício vago. 

O pedido de inscrição será dirigido ao Presidente do Tribunal de 
Justiça, com a firma reconhecida e instruido com os seguintes documentos: 

a) certidão de tempo de serviço passada pelo escrivão encarregado 
do serviço de anotações, ou pela Corregedoria Geral da Justiça; _ 

b) certidão da existência ou inexistência de faltas disciplinares dos. 
cartórios em que servir ou tenha servido e do escrivão da corregedoria. 
permanente; 

c) prova de quitação ou de isenção do serviço militar; 
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d) prova de que é eleitor e de que está no gozo dos direitos civis 
e políticos; 

e) prova de classificação em concursos anteriores e de r..ão haver 
sido nomeado. 

Será facultado ao candidato o oferecimento, além dos documentos 
<>brigatórios, de outros que lhe abonem a conduta ou merecimento, inclu
sive trabalhos sobre assunto pertinente ao ofício, desde que publicados 
dois anos, pelo menos, anteriormente ao concurso. 

Na petição indicará o candidato, expressamente, sob pena de ex
clusão do concurso, as comarcas, os cargos exercidos e os nomes dos 
juizes perante os quais tenha servido. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados é expedido 
o presente edital. 

Diretoria Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, 31 de janeiro de 1951. Eu, (Francisco B. Peyró), dactilografei. 
E eu, (Ulpiano da Costa Manso), Secretário Diretor Geral, subscreví. 

ALCIDES DE ALMEIDA FERRAR! 
Presidente do Tribunal de Justiça. 

RELAÇÃO DOS CARTóRIOS VAGOS DO ESTADO 
São Paulo - 5.° Tabelião de notas 

2.0 Oficio Criminal 

Batatais 

Andradina 
Bauru (3. 0 ofício) 
Cananéia 
Capão Bonito 
Lorena 

PRIMEIROS 

SEGUNDOS 

TABELIONATOS 

Capão Bonito 

TABELIONATOS 

Paraibuna 
Piratininga 
Rancharia 
Santa Izabel 
Ubatuba 

REGISTROS GERAIS DE HIPOTECAS E ANEXOS 

Assis (2a. circun9Crição) 
Limeira (2a. cireunscr ição) 
Rio Claro (2a. circunscrição) 

Santos (la. circunscrição) 
São Roque 
Ourinhos 

DISTRIBUIDORES, CONTADORES E PARTIDORES 

Campos do Jordão 
Jaú 
Orlândia 

Nova Granada 
Presidente Venceslau 
Rancharia 
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CARTÓRIOS DO REGISTRO CIVIL 

DISTRITOS 

Abaitinga 
Agua Vermelha 
Aguas de :São Pedro 
Ajapi 
Aldeia 
Alto Alegre 
Alto Porã 
Alvares Florence 
Alvilândia 
Ana Dias 
Aramina 
Arcadas 
Arco Iris 
Ariri 
Assistência 
Atlântida 
Bacuriti 
Baguaçú 
Barão de Antonina 
Barão Ataliba Nogueira 
Barbosa 
Barra Dourada 
Barra do Turvo 
Batatuba 
Batista Botelho 
Bela Floresta 
Bertioga 
Boracéia 
Botelho 
Boturuna 
Brioso 
Cafesópolis 
Preso Venceslau 
Cajati 
Cambaquara 
Candido Rodrigues 
Caporanga 
Caramuru 
Cardeal 
Catuçaba 
Conchas (séde da comarca; 
Costa Machado 
Cotia 
Cruz da Esperança 
Diadema 
Dinisia 
Dirceu. 
Dolcinópolis 
Domélia 
Dumont 
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COMARCAS 

Itapetininga 
São Carlos 
São Pedro 
Rio Claro 
São Paulo 
Penápolis 
Igarapava 
Votuporanga 
Garça 
Santos 
Igarapava 
Amparo 
Tupã 
Cananaéia 
Rio Claro 
Lucélia 
Cafelândia 
Olimpia 
Itaporanga 
Itapira 
Penápolis 
Mir a9So1 
Apiaí 
Piracaia 
Pirajú 
Pereira Barreto 
Santos 
Jaú 
Santa Adélia 
Nova Granada 
Monte Aprazível 
Cafelândia 
Cauiá 
Iguape 
São Sebastião 
Taquaritinga 
Santa Cruz do Rio Pardo 
Araçatuba 
Capivarí 
São José do Rio Pardo 
Santo Anastacio 
São Paulo 
Cajurú 
São Paulo 
Prom1ssão 
Marilia 
Votuporanga 
Agudos 
Ribeirão Preto 
Sorocaba 
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DISTRITOS 

Edem 
Eleutério 
Emilianópolis 
Espigão 
Flora Rica 
Francisco Gabriel Monteiro 
Gabriel Monteiro 
Gardênia 
Glicério 
Guapiranga 
Ibirapuera 
Icem 
Igoçaba 
Indiaporã 
Ingás 
Irapuã 
Itaiuba 
ltapeVÍ 
Jacirendi 
Jaciporã 
Jacuba 
Jandira 
Japiuba 
Jaraguá 
Juquiratiba 
Juliânia 
Luiz Antonio 
Lobo 
Macedônia 
Macucos 
Major Prado 
Mangaratú 
Marapuama 
Marcondésia 
Marésias 
Maristela 
Miraluz 
Mongagua 
Monte Castelo 
M:ontei ro Lobato 
Narandiba 
Nova América 
Nova Independência 
Nova Itapirema 
Novo Cravinhos 
Oasis 
Ouro Verde 
Palmeira D'Oeste 
Panorama 
Paranabi 
Parisi 
Paulicéia 
Paulistània 

COMARCAS 

ltapira 
Presidente Prudente 
Martinópolis 
Lucélia 
São Paulo 
Birigui 
Rancharia 
Penápolis 
Lins 
Lucélia 
Olimpia 
Igarapava 
Votuporanga 
Nova Granada 
N ovo Horizonte 
Monte Aprazivel 
São Paulo 
Santa Rita do Passa Quatro 
Lucélia 
Pederneiras 
São Paulo 
Monte Aprazivel 
São Paulo 
São Paulo 
Pompéia 
São Simão 
Botucatú 
Votuporanga 
Lins 
Araçatuba 
Nova Granada 
Santa Adélia 
Bebedouro 
São Sebastião 

Tietê 
Mirassol 
Santos 
Lucélia 
:Siío José dos Campos 
Presidente Prudente 
Itápolis 
Andradina 
São José do Rio Preto 
Pompéia 
Lucélia 
Lucélia 
Votuporanga 
Lucélia 
São Sebastião 
Votuporanga 
Lucélia 
Agudos 
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DISTRITOS 
Paulópolis 
Pereira Barreto 
Picinguaba 
Pilar do Sul 
Pioneiros 
Pirapitingui 
Pedranópolis 
Planalto 
Platina 
Pontana 
Pontes Gestal 
Porto Martins 
Pracinha 
Pradini~ 

Pratânia 
Queiroz 
Ribeirão dos Indios 
Ribeirão Vennelho do Sul 
Roberto 
Rosália 
Roteiro 
Ruilândia 
Sabaúna 
Sagres 
Salmorão 
Santa Bárbara do Rio Pardo 
Santa Mercedes 
Santo Antonio da Estiva 
Santo Expedito 
São Benedito da Cachoeira 
São Berto 
São Francisco Xavier 
São João de Iracema 
São Roque da Fartura 
Sappcado 
Simonsen 
Solemar 
Sud Menucci 
SUE/SUl 

Tabajara 
Taiaçú 
Teçaindá 
Tejupá 
Tobiaras 
Tor' e de Pedra 
Tuiuti 
Tupi 
Vale Formoso 
Vanglória 
Varjão 
Varnhagem 
Varpa 
Vila União 
Vitória Brasil 
Zacarias 
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COMARCAS 

Pompéia 
Pereira Barreto 
Ubatuba 
Piedade 
Ituverava 
ltú 
Votuporanga 
Monte Apr-az'ivel 
Palmital 
Pompéia 
Tanabi 
Botucatú 
Lucélia 
Pirajui 
São Manuel 
Ponipéia 
Santo Anastacio 
Itaporanga 
Catanduva 
Marília 
Valparaiso 
Mirassol 
Mogi das Cruzes 
Lucélia 
Lucélia 
Avaré 
Lucélia 
Pirajui 
Presidente Prudente 
Ituverava 
Pirajú 
São José dos Campos 
Monte Aprazível 
São João da Boa Vista 
São José do Rio Pardo 
Votuporanga 
Santos 
P ereira-Barreto 
Palmital 
Valparaiso 
J aboticabal 
Martinópolis 
Promissão 
Tatuí 
Bragança Paulista 
Piracicaba 
Novo Horizonte 
Pederneiras 
Brota.s 
Sorocaba 
Tupã 
Tupã 
Monte Aprazivel 
Votuporanga 
Monte Aprazível 
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Secção Social 

Fazem anos durante o corrente mês os seguintes serven
tuários, aos quais esta Associação cumprimenta cordialmente: 

Dia 1.0 - Horacio Bernardes 
2 - Alzira Leal Nunes 

José Venanci~ Borges 
3 - José Freire Vilas Bôas 
4 - Antoni~ Grothe Netto 

Ruy Fagundes de Almeida 
Maria Marina Teixeira 
Emygdio Machado 
Manoel de Lima Machado 

Ó - Moacir Sales Avila 
6 - Epaminondas de Azevedo Aguiar 

José Emílio Reginato 
José Cipriani 

7 - Heraclito Lacerda 
João Gumercindo da Silva. 

9 - Godofrcdo José Casati 
Brasilio Nino 
Antonio Nunes 
Cassio de Mesquita Barros 

10 - Euclydes Pereira Queiroz 
Oscar Ferreira de Carvalho 
José de Almeida Prado Campoa 
Nicanor Cardoso Castro 
Horaci~ de Maio 

11 - Diogenes B. Oliveira 
12 - Leonidas Arantes Barreto 

José Maria Lopes Teixeira 
Antonio Mendes da Silva Junior 
Joaquim Teixeira de Barros 
Sidney Medeiros 

13 - Adelino Gomes Arantes 
Luiz ~drigues Nunes 
Deodoro Simões 
José Pedro de Castro Filho 

14 - Octavio Godoy Vaz de Oliveira 
Ana Alves Jordão Celeste 
Joaquim Baptista Fernandes 
José Rodrigues Duarte 
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15 - Ul'Sino José de Almeida Junior 
Balduino Nunes da Silva 
Paschoal Olivetti 
Marcello Müller 
Nestor Basso 

16 - Agenor Corrêa da Silva 
Benedicto Antunes Nogueira 
Guiomar de Lima Castro 
José Emilio Reginato 

17 - João Batista Ferreh'a Filho 
DI'. Elias Alves Corrêa Junior 

18 - Simeão Nogueira da Cruz 
Vilande Prestes de Macedo 
Arcindo Saul Amaral 

19 - Ruy Vasconcellos Fonseca 
José da Cunha Guedes 

20 - Floriano Peixoto de Paula Fereira 
21 - João da Silva Bruno 

Oscar Cardoso Motta 
José Franco de Avila 

22 - Laníartine Albuquerque PassareIla 
Benedito Rocha Neves 

23 - Lazaro Ferreira Luz 
Clovis Baneto 

24 - Herculano Augusto de Assumpçao 
25 - Pedro Torquato Maciel 
26 - Raul Campos SaIles 
27 - Oswaldo Godoy 
28 - AlcideS! da Silveira Carlos 

Ary Alves de Araujo 
José Gonçalves Filho 
Francisco de Paula Bentim 
Antonio Santo 
Sebastião Pinto da Silva 

* 
NECROLOGIA 

Faleceu em 16 de dezembro p.p. o Snr. Alexandre Absy, 
que exercia o cargo de Oficial do Registro Civil de Tejupá, da 
comarca de Pirajú. 

A família enlutada nossas condolencias. 
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ASSOCIl\ÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE 
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"' 

DIRETORIA 

r:-~. FRA lCISCO VERGUEIRO P ORTO ......... - Presidente 
DR. FRA.1 CI ~CO TEIXEIRA DA SILVA JU~IOR - Diretor-Secretário 
DR. CELSO DE AZEVEDO l\1ARQUE S ............ - Diretor-Teroureiro 

~ DR. J OSÉ DO AMARAL GURGEL ... . ............ - Diretor 
DR. JO SÉ ATALIEA LEÓNÉL . .... .. . ... ...... ... - Diretor 
DR JOÃO SILVEIRA PRADO ....... . ............. - Diretor 
DR. ARl\IA DO FERREIRA DA ROSA ...... . ..... - DirEtor 
DR. RUY PI. "HE!RO DE A. IO::tIM CORTEZ .... . . - DirEtor 
SR. SILVIO BRANTES DE CASTRO.............. - Dir~tor 

CONSELHO FI3CAL 

SR. AB. ER HIBE IRO BORGES ................... - Presicente 
DR. ANTO NIO \ UGUSTO FIRMO lJA ~ILV A 
DR. BRASILIO M.ACHADO NETTO 
SR. IBSEN DA COSTA i\1 XSO 
DR. J OS:é SO ARES DE ARRUDA 

SUPLENTES 

ELVINO SILVA - Campinas 
.rAJOR LÉO LÉRRO . .. .. ... . . . ................. . - São José do Rio Preto 

l\1ANOEL FERREITIA L R r NJA .. .. .. . ......... . - Santos 
RICARDO NORMANDIA MOREIRA.............. - Rio Claro 
DR. JOSÉ PROCóP IO JU.'QUElRA .... .... . . .... - Jaú 
TlUSTÃO CARVALHO .. . . . .... . . . . .. .......... . .. - Casa Branca 
DR. DARIO FEHRElftA GUARITA .. .. . ... . .... .. . - Araçatuba 
JOÃO BAFTISTA FERREIRA F ILHO .... . ........ - Olimpia 
MILTON DUARTE COELHO ...... .. .............. · - Santos 
ALVARO PINTO DA ~ILVA NOVAIS FILHO .. - Santos 
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