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l.pontámos, Medição anterior desta revista, as despesas ret'il 
rentes a alguns inventários de vulto, nos quais os herdeiros são -
pessôas abastadas, que nlio encontram di:t'ic'uldade :eara satisfazer as 
exigência.s fiscais. ° processo' simples: a i?;missao de W'Il cheque é 
suficiente para remover qualquer embura~o que impeça o andamantodo 
feito • 

. Hoje mencionaremos um "caso :t'ONllSC II da mesma natureza, idên
tico a muitos outros, cujos interessadOs não possuem fundos em esta 
belecimemtos bancários. São peSsôas quo, Qara provôr á sua subsis-
tôncia, numa luta incessante cOm'O invencívol lImercndo negro", CO!! 
tanl apenas com os proventos do seu trab!\lhoG, :nuitas vezos, não -
dispõem de sobras pecuniárias pa~~ legalizar, em juizo, a sua situ~ 
ção jurídica. O Fisco ó um herdeirQ Rdvontlcio, onerósoe exigente). 
qua tem o' privU6gio de receber antecipadllmOnte o seu quinhão. O cá,l 
culo está feito, nos autos, com as formalidadE:slegais, mas os her. 
deiros não podem requere'r a parti.lhL\, lÃ fim de antI'ar na posse dos 
bens a que têm direito, sem o prévio pagamento do que compete ao Fl§. 
co. 

l~ta-se de um inventário em que há diversos herdeiros. Os bens 
fôrélm avaliados omCr.$82.000,OO. O processo correu perante o juizo 
da 4a. vara clvel. ° cálculo feito pelo contador resume-se no se -
guinte:imposto 'tcausa-mortis",sô10, etc. - Cr.$l3.880,00; aos avft 
Hadores - ICr.$1.200,00i ao escriwo - 220,00, inclusive 01' ••••••• 
$100,00 cor'respOndentcs n custas finais e homologação da resPílcti
VrJ. pártilha. 

E não é 86 nos· processos de inventárió que se nota a disparida 
de apontada, demonstrando, á evidência, qU'J as custas contadas ao : 
escrivão não constituem oostéculo á Ll<".rcbe, natural dos fcitos. Exa-

, minácos t num dos cartórios do clvel, os $utos de uma acão decondiá~ 
ria, j;lOvida. pelo ilustrado causídico dr. Lopés dos Anjos, há alguns 
anos y"'lssados,no juizo da segunda vara cível. Eis o cálculo das ·cu§. 
t a s1 qllC se encontra a fs. 14: emo.1Uf.lcntos do Estado, t<:>,xa e sêlo,-
Cr.<i>1.16Cl,OOi ao e'sc'rivão - Cr.$58;00. . . 

. Respondam agora os detratores dos escriVRes: 
- QUàl o tator primordial do encarecimento das despesas procoã 

'suais ? Por que J:lotivo os escrivã"es, eCl geraJ., não obtiveram taxas 
Dais elevadas no atual rcgioento de custas 1 

Outra interrogação 2Portuna: 
- Se a burocratizaçao dos cartórios se convertor CJ.l lei, - c.Q 

00 fic~á o regimento do custas, 9Pando estas se transformarem eu -
renda. do Estado 1 ••• 
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" A FOTOCOPIA sUBSTITUE J.. FuElLICJ. FéRMA ? 
-J,ntonio Tupinar.lbJ. Vru:lpré - Suceas,:,r 

do l4.Q Tabelião ele notas. (Do"Di.1-
ri0 COf.lércio & Industria ll ) 

i. fotografia do docurJontos donor.unaéla fotocopia, trouxe certR -
confusão qU1'.nto á aua valide.de cono Doio de prova. 

Afirr.Jaf.l os leigos er.l arte fotogrnfica quo não ha oelhor dOCUf.len 
to que o rotrato do papel, bn.stnndo apresenta-lo pare. se dissipv.rec 
e.s duviélas, substituindo ole, seo outre.s for;:J.n.lide"des, a publica fór 
.:1a. 

Publice.-for,;a é F.\ reprodução doI de 'utl docuf.lent o, feita por t!à 
belião. Hosso Codigo Civil.ó o,:usso CO[.1 refGrencia 6. publica-forLlll., 
por isso aplicava-se á sue. ve.lidetde os principios gernis do direi to. 

J,tunlJ:lente CODO vereJ:lOS e.die.nte, a lei recollhece expreSSàil1ente 
o vl:\lor prob~lnte de. publicé'.-forr.12,. . 

Sendo 2. artefotograficc. ric1'l. en artificios, veiu o dec.4.857 (:e 
28.11.39 1 f.lOfificado pelo dGc. n 2 5.318 de 29.2.40 (lei dos registros 
publicos) regular a valide.de (1.1'. fveooopie.: 

Diz sell e.rt. 137: 
"Os dOCUf.lentos fotostt:\ticos só fC\rr\o prov<"l 00 juizo qUélndo &COf.l 

pe.nhe.dos de c8rtidGo do tr~nscriçno do original do registro do titu-
los e docuoontos~ 

. Posteriorr.lente . referindo-so expressaoohte á publiCu,.forüa, o -
doc. lei. 2.148, c1G ?5 de Abril de 19,)0, VD:j.U !'J;J~liccr. e valor de, fot,Q 
copia. C.O.:1O .Lleio de prova, regulando sue. expediçao pelos tabeli2:es e 
jxüns rep"rtições publicas, estnbelecenc10 sou 'ralar probante Cf.l jui-
~.; o ou foÍ'é'l Çlele. . 

1'11rt. 2.Q- As certidões de intoiro teor beu cono as publicc:s-for
.:las Co qU11.1quor n:->,tureza podell ser extre.ic".ns por i.lcio de roprodução fQ 
tcstaticc., L.evondo e.s copias contor, pare. possuirel:l vc:lor prob:::nte G[l 
juizo ou foradelc, a autenticação da nutorido.dG COLlpetento, que.cor
tificrcrá, eu dGc12.r::\ção expressa, se Achr:rQiil iguais 0.0 original". 

Este Decreto __ Lei c1iz ••• tlpu1Jlicaz ferr.19.s do qualquer natureza" ,P 
tanto poc:e ú tnbelié10 oxtr::\ir publ.LcC\s-forLlas c:e papeispublicos e paI: 
ticulr,res, pois que não ha outra n,tureza l:e pl2blica-forua. 

Basté\r2, portemto, quo qualquer fo~ocopia seja autGnticada pelo 
tc.beliECo e[l pUblicc:-forna, pe.rn tor vo.lor probante er.l jui zo ou fora (13 
1e. SG c~o Ur.l dOc'lLlúnto publico for extr2.ida fGtocopia, pode ela ser 
r.utonticadi". pelo taboli2:o ou pela auto"-'tc1:::clo COLlpútonte para expedir 
ccrtil1ões origir12.1, nE\ rep:'.rGiçi'\o donde prúvciu o docU::lento. 

li repartição fiscal pode por oxoiJplo. autenticar a fotocopia de 
U,:l rccibo de ir.lpoStO expéldic10 por ela , ou' do qllalquor outro docuL1ento 
qL10 constG de SGUS e.rquivos. Q.ucllquer p.utenticação:que fizer ou outras 
fotocopie.s de papeis, .estrilnl1os á rope.rtiçQo, sorânula do plono direi 
to, porque n200 é de sua cOLlpeteHlciR p!'(.ltic::\r tcl v.tó. 

. (; sólo federal c~evir::o O;il autGnticaçF\o c1e fotocopias ,6 do Cr.$5, 04 
contorne estabolece o dec. lei 4.655 do 3.9,1942. 

j. lei de Deios, sob nl: 185, do Dov8übro P.P. estL\bolocemlo o or 
çe.Llento do Estado para o ('!orrente exercicio ,diz no n Q 30 da Ta.bele. 
"j," que o selo devido ef.] fotocopiaR (~O C~oc'11Jentos publicos Ó de Cr •• 
~20i~lJi nE\ L1~SIJE\ tnbGle. n.Q 74, uancla e.pllc:'-r o selo de Cr.$2,Ou nas 
pub l.ce.s-fonJas. ..' , 

Toncco Guvide. quanto eco selo quo dovor1c\ scr arlicado á foto-P1! 
blicafor.:as de papeis publicos, solicitanos ao M.E. Juiz da 9a. Varl? 
Civel, Corregec,or do C:crtório a nORSO c':\rgo, que a dirii.usse. 

S. oxcia. resolveu-a esclarcconc:o que nE\ foto-publica-toroo, ó 
c~evic,o o selo (10 Cr.$2,uü, qualquGr quo seja n naturesC'. do docunonto. 

Portant o, se a fotocopi.". de un pe.pel publico for apresonte.da á 
rop~rtiç2.o co .. r,Jotcwto pe.rC\ qLlO SOjé-. autol1tié'1.dc,pagcrá Cr.$2U,üO, en 
,'Jelos, e so for p.pr8sontélc'.c ao T'1.bclino, paFl"'.ré1Cr.$2,OO, alen dos 
selos feC.crais c~Gvidos. 

000///000. 
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A mIMOM P! .itlatPillU...l.!I9%F..A~XV.\ NO OJ\2.º J.. 

110 R. Borges 

De h~ .muito está. na J.sscr.lbléia Logislativa do Estado su~estõc() . 
o projotos roforentes n careirn, aposontadorias, oficialisaçao dos 
cnrt6riOs do Registro Civil, car.1inhando mui va~arosamcnte, aplHar da 
urgencia que o caso requer. 
_ Não 80 trnte. de bicho do soto cab.,ças. I 

.Ra sugestões er.1 todos os sentidos, U;.las oficialist'.ndo sooente os I 
curtorios dú Registro Ci v~l, cons~de~'cmdo s~a utilidô';de ~ublic'3., l?0is I 
qUG deles necossi. taJ:l os rlCOS o sao lr.lprosclndi veis ás classes po )1','(3. 
o oódias. Esses cartorios estilo súbrGcD.rrogados cou e.tostado,) de pc- J 

'oresa para nascioont~St casaJ:1ent03 e obitos, certidõ,'S e servj,ço I?~. I 
litar e Gleitoral. Sao Glos a unica. f'onte onde se eX·urce.!:!. r)o precl- i 
sos docur.lentos , qlló são as certidões de nnscioentos G CaSaOl?l1to, o~; : 
õ.QI:l€\ic cartorios por sua vês alegtlJ.l, o princi~)t\lr.lent(] os do interio-:- : 
de qtl'C 'COl:nrcas rendusas são poucas e que té\Ober.1 a 1:\rsistencÍ3. jL'rl;L. ' 
cia;'i8., serviço crir.linal c iJutros lhos constitui t::ai.i'?lhos ')enosoG , 
choio do rosponSabilidD.deS

i 
coo dGspendiodc oaterc.al ~ acrcs<'ii.lo do 

8ux:ilicres o qUG na Capita já 000 <·.contece porque ex:i.stef.l car~o.'.'io'1 
privativos, outros eoo ordenados'fixos, of.icialisados, o outro.3 iJOl;] 
tais ancxos. . 

Tudo é prococ1cmte nâ'o resta duvilla. O rooedio r( É faciJ.. Oüciali" 
"ar os ce.rtorios do Registro Civil que são elo utilidnde p'lclicé.\, ou 
não oficialisQ .. los,· porer.l adapta-los 1:'. uoa sugestão o_~e veio ás no,,- . 
sas dios, quo beneficiará a todOs ;)$' sorventuc.rios de jUstiÇi', ser.l "sI 
crificar os oo;fres publicos, tão sobrecarc'ogados. _, I 

Transcrever.lOS' em seg\lidc.· alguns trechos da referic1.a sugestao. ' ! 
"Este.belace as tlesoas' o. carreira dos sorventuarjos de justiça, cor.ll 

direito a rcr.lOções; proooções·e·perI.lutas livres, dá previlegio aos '<1 
escreventes para os canorios que' çlúfini tivaoonte se vap.ilrel:l n['s 00· 
r.Vlrcas de ·121. entrancia, 'aleo' da despensa de provas ore.is e cf)cri taG 
2.0S qUG ti verer.l Dais de dez anos do exercicio; J:lelhora e.c custas E'r.l 
50% indistintaJ:1Çmtc, dar Ur:! auxilio aos escrivães de s6des d', '100!'.!: 
cas, pelos serviços gratu~tos aciDaapontados? nas ooses de C!', •••• 
$2.000,00, 2.500,00 !)' 3.000,0\.1, pelas entranc~as e a~'s cartorics do 
juri uu e.uxilio ~~ Cr. $200, 00, :por proccss o do róo pobre c oDdenado 13;:1 

'que dece,ia a Justiça Publice., ostabeloce aposentadorias, coo taxe. dJ 
5% da renca dos cartorios e ordeIk"\dos doa escrevent8s pelas rG[,pecti' 
vns idades ,', para o que 'seria nODeaca urJa c or.ussão de 5 r.1er,ibros, sen 
G.D 2 da Ass ociação de Scrvontuari os, 1 da de o.::; creventes, 1 pela S::., 
cretaria da Justiça e 1 pela da Fazenda, para os devidos estudos. Di 
reito ás sucessões aos servontunrios COr.1 25 anOG de ex;:;rcic.;io antes 
da prol:1ulgaçãoc1e. atual Constituição do Estado,eextinta a lei para 
&s future.s nouee.ções. j.uxilio de r.lil cruzeiros uensais ser.l ODSOr\a
çQode entremcie. aos uficiais do Registro clvil que são secretarios 
de Junte.s de l.J.iste.nento Militar, cn todas. as sedes do J:1un:i.cipi Os ir.. 
clusi V8 os c1!l.s séc1es de cor.Jarcas, ficando-lhes esse' Ce.rgo obric:\toriJ; 
estipulando Os preços cos casar.1entos, inclusive organisação dos pa
~ois, afiXc"\ção do editais, ter;:lO lavrado e certic"k."\o (la.} pelO pre'}o I 
lee 230 cruzeiros, excluida a publicação de editais e quando COI.1 d0.1 
pensa de proclar.las J:1i?>is cer.1 cruzeiros l os nascir.lentos e obi tos 20 cru 
zeiros, inclusive as prineiras cQrtic16cs, f6ra selo, as cOLlunicações;
J extratos d~ livro canhoto e registro do feitos 10 cx:uzeiros, desqll). 
tos e anulaçoes de ce.saoentos, 100 cruzeiros inclusive a cel'tid::io des 
ses atos. úOS juises e10 paz pelo tOf.1pO que pOrC1Cl:1 d'lixando seus afas~l 
res para vorificaref.l os autos de habilitaçno, ida a cO.rtorio :::'0 cru
zeiros, e fóre. 50 cruzeiros aler.1 de. diligencia, sendo a condução prp..fJ. 
tacla pela perto. 1.s diligencias seriaLl estipuladas pe;,.a refc!'iC2. C" 
Gissno , ou e.croscida do 50% as Eltuais, pElra tOdos os aerventuarios,cé:. 
juises de paz, e par::. oficiais de ~ustiça. 'IS justifice.ções de :; dac.o, ' 
ll rivativas ÓJS oficiais do Registro Civil, seriau octipulac1as er.1 Cc: 'J 
cruzeiros, senGo 1.0 cruzeir03 p01a sentença (10 Juiz de Cc.saoentos •. J 



, . 

Pe la Cons ti tuiç5: o é:.o Pai z, ningueo ó o bri ga c:' o a trabalh:-,r (10 

graça, cooo inpêr gr8tuitanente voluDosos trab2lhos a cou sobrecar 
ga (:'0 elo s pe s<"s !. • . 

Cono acirJa aspuser.lOS o caso elos cartorios pôde ser rapic1aLlen 
te solucionado. i. lei ordlnaria . sobre .concursos deverá taf.1ber.l ser . 
clnborada o quanto antos. A que havia pOderá ser f.loc'ifi~ada e apr,2 
veitadn eLl grande parto. Taoben nesse sentido ha sugestoes. 

BeLl sabenos que os nossos ilustres deputados sen tais suges
tões elaborariai:l bôas le~s a respeito, !:las as sugestõas têr.l a van 
tagen ele lenbrar pontos que podoriaf.l ficC\r olvidados a aproveita!! 
elo- os.! se aproxioaria a naior perfGiç8:o. 

Eis pois alvitras. quo esposamos e serão na iüpossibilidac1edc 
oficialisaç8:o, o neio. de hal'ccnisu!' a situação atual dos .servan -
tuarios CO[l a carestia da vida, libcrtanc1o-:os de recebir.1entos ou 
interpretações do Regif.1ento que deef.1 ar.l rasultaelo C\UJ:lcmto da ren
("'<".s, e.liás justificadas, porqua aUf.lcnt:itrar.l enoroof.1ente os se!,viç Os 
gratuitos, obrigando-os 2. naior nUJ:lero 'de auxiliC\res, e COf.1 a ju§ 
ta najoração e auxilios, sern a solução justa e definitiva. -

--------
CONFRONTO DOSPRECUS DE Mj,TERUuS E CUSTEIO DOS Ct.RTWOS. 

]20 ~.illSTfW CIVIL. 

Preço i:'.ntigo de um livro de nasciJ;lento ..... o ....... Cr.$ 
" atual desse OG:SUO .livro ....................... 1,1 

60;,00 
520,00 
15,00 
90,00 

300,00 
1.000,00 
400,00 

l.500,00 
600 00 , 

Praç o antigo de 1 livro talão .••••.•• , •••••••. , ••••• ;, ti 
ft a tual desse' [.10 suo talão ................. " ..••• 'i. ti 

" antigo de 1 COJ:lodo pare. o cartori o ••••••••••• " 
11 atual dGsse DCS~:10· cOlJodo ••••••••• ,_, •••••••••• 11 

ürdenado antigo dG 1 Gscrevont,c ••••••••••••• ,. .••••• u 
11 atua.l desse OGSI.10 escrevente. _ ••••• " •••••• ,,', ... ti 

Luz, telefona o outros üateriais, antigaüent:; p"bês 11 

Essas neSf.1.aS utilidades atualmente oc ...... o ........ " 1.500,00 

o preço taxado pelO Rêgimento de custas, do nascir.1ento, acqm 
panhe.do da la. via. da certidão, aléfil do, encargo de ma'pasfec1erais 
o estadoais, serviços gratuitos à ..... ssistencia Judiciaria, ,criminal, 
eloitoral, r.lilite.r, cor.lUnicações-inpr0ssas. porta do correio, bonde 
parG leva-las a registro na agoncia por Cr.I!:lO,OO! l ! ... 

Casamentos com banda para le'/ar os P'lpeis ao Curador, depois 
lev2.-10s ao Diário Oficial, (O Diário cobra de 12 linbas mais ou f.la 
nos 40 cruseiros) CO,,1 os mesmos livros. c encargos apontados para os 
registros de nascimentos, cüeLl do um auxilio que se dá ao Juiz para 
lotação (autOl:lovel) afir.l do atender a hora estabaleciàa, lavratura 
dos termos Cr.$80,00 ! ! ! quando o par 00 sapatos do noivo custa 
Cr.$30U,00. . 

O meSJ:lO se dá con outros cartórios. A nossa. _ 
ilustra Assef;lblóia Legislativa precisa reajustar as custas CO!:1 o -
atual padrão de vida para todos QS serventuários de justiça, seo 
exceção. Isso feito, que seja punido severar.1ante quem sair dos pre 
ços estabolecidos o que oSP0r9--se, não acontecerá, porque outro nlo, 
Ó o desejo do toc1.'1. a classe. Disso .estat:lClS certos. 

Ü Excelentissioo Corregedor Geral e a COLliss~o nOf.1Gada pelo Ex 
celontisslli~o SGnhor Doutor Socretnrio da Justiça, já se f.1anifestarau 
favorp.velLlonte ao reajustru:lOnto das custas. 

ooo///ooe 

..... L10nsalidade da Associaçno é de 30!00 aos serventuários da Cap1 
talo 10,00 para os do interior, COf.1 d~reito ao '!Boletif.l Mensal", da 
gre.ndo utilido.de aos serventuários de justiça, pelos esclarecir.lentos 
eCl natéria do cficio que serão nssiduaf.1anta publicados. 

I 

000///000 
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CA~IRA DE I~IDADE DOS SERVENTU.(RIOS 

Obrigatoriedade da caderneta de identidade aos serventuários de 
justiça

j 
na conformidaa.e elo provimento expedido pela Corregedoria G~ 

ral da ustiça, pela p!,rtaria nQ 2/49, seguinte:..: 

O Desembargador João Marcelino Gonzasal_Co~ 
rege dor Geral da Justiça" do Estado de aliO -
P~ulo, p81a presente Portaria e usando das 
atribuições que lhe são conferida:,: por lei;e 

tengo em vista que, os serventuários de justiça são ob~igados 
no exerclcio das suas funções, dentro e fora das respectivas repa;t1 
ções, ao contacto continuo com a~ parte int~ressadas; . 

tendo em vista que, a identidade profissional assegura a todos 
a legalidade dos atos executados e contribue para a elevação moral de 
0uemos executa i ' 
• , (,endo am vista, finalmente que a ASSOCIAçAO DOS SERVENTUltRIOS IE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, €'lJ entendimento com a Corregedoria -
Geral se prontificou a fOl'necer os elementos necessários para a ado
ção dél r;~,/,er'neta p:oof1ssional dos serventuários . dq justiça: 

;):!!lTPlRMINA : 
Fica insti tuida obrigatoriamente a cE'..da1':r:r.lta de identidade dos 

',Serventuários de Justiça do Estado de são Paulo, expedida de acordo 
com o modeI0 a!lrovado pala (;orreged:ll'ir. Geral da Justiça.. . 

1\ escrituração da cadernet.a cbedecerl~ às normas constantes do -
processo n. 6072, em que é inter3ssada a ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUtRIOS 
DE JUbTIÇi\ DO ES:i.'l.DO ÍlE Slí.O PAULO. 

·l'. Cum;)ra -se. 
fSo l'o,ulo, 9 dh abril <ie 194Ç) 
(,a) J. M. Gonzaga - Corregedor (':terai 'da Justi~a.'.' 

_._---
~r O T A: 

Esta itssociaçàomaJadóu confecionar,'ditas cadernetas em grande 
numo r" , em gouro maJ;1roqutim, com cartão impresso para. a qualificação 
do ~;crventuario obedecendo o tamanho e diseres determinados pela Cor 

, reged',rie. Gürnl, e.s ,quais inclusive porte de correio custarâ'p 37 crii 
Beiros e procuradas ,na Associnção 35 cruseiros. Tem tambem distinti
vos para lapela em mete.l jnoxidavel que custarli'o 20 cruseiros. 

Oportunamente estn J,s30ciação remeterii a todos os serventulÍrioa 

I 

c1.e Justiça do Estado um 'quest~.onário afim de ser pró enchido e de-
volvido a csta mesma: ilssociaçt:o, acompanhado de 3 fotogrufias 3x4 Píl 
1'8. e. respectiva legalização na Corregedoria Geral. 

O Decreto Federal 6109 isenta de selo ou qualquer taxa tOda co~ 
respondencia o·ficial de caré\ter federal, entretanto os correios ex! 
gem de comunicaç5es para fins milHares, do casamento e estatisticas 
o pagrunento de tais taxas. 

Ê necessário esclarecer o e.ssunto. J. j.ssociação va. providonciBr. 

.. 

I 

oooo////oooe 
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LOTACOES FIXADAS EM 1949 

Cartorios da Ce.pital 

.,OS NOSSOS COLEGAS DO NORTE E 00 SUL DO PJ.IZ 

Confessamos e. nossa gratidão aos nossos distintos colegas do _ 
Norte e do Sul do Paiz, -que tão gentilr,lGnte atenderam aos nossos 
pedidos sobre leis de seus Estados referentes as serventias do Ju~ 
tiçn. I 

I. esses colegas l'emeterol!los com prazer o nosso "Boletim ll 



;'.--'r"--------'l CORREGEDORIA 
~~r ,--------

Reconhecimento d§. firm-ª2, 

° nosso consocio, snr, Guilherme de Abreu Castello Branco, M.D. 
Of:icial d? Registro :Civil do Distrito de ... Bela Vis~a (18Q Subdistr1 
to,da Cap~tal)"env~ou em data de 4 do mes de Abr~l ao Exmo, Snr.
Dr. João Jvlarcelino Gonzaga, ·DD, Corregedor Geral da Justiça, a re
presentação do teôr seguinte: 

IIExmo. Snr, Dr. João Jilarcelino Gonzaga M,D. Corregedor Geral da 
Justiça. Palacio da Justiça. S.FaUlo.-Guiiherme de Abreu Gastello 
Branco, infra-assinado, oficial titular do Cartório de Registro C1 
vil da Bela Vista, 18Q subdistrito da Capital, data venia, vem mui 
respeitosamente, expôr e consultar o seguinte:- A imprensa se ocu
pou recentemente, de ,um ce.SO de falsificação de alvará de soltura de 
um prr)so e que tal nrtimanhn não teria logréldo o fim almejado gra
ças a argucia dos encarregados de. guarda do detento. -Esse fato, nos 
induz a pensar nos, mandados dos lvleretissimos JUizes, que', diariamen 
te são encaminhados aos cartórios 9 pora as mais variadas providen
cias. -il.ssim, pois, molecula que s'omos do Poder Judiciario, desGjamos 
prGstar a nossa humilde colabornção no sentido de evitar fatos da -
natureza do acima referido, ·motivo pelo qual tenho a honra de consuJ. 
tar V.Excia, se nos ó ~iJ2 ~girmos que ~ mandados tragam ~ fir 
@0. 9-..2. M,Juiz !:ê..9..Q.~ida por tabeliâo, guanq,2. ª-ê. partes forem porta 
dores dos mesmos. 
Tal providencia penso que encontra justificativa no acontecimento -
acima referido, e tarübem no fato de fraquentementc se encontrarem na 
Capit21 muitos juizes do Interior, cujas assinaturas dGsconhecemos.
•• proveito-me deste ensejo pa,ra apresentnr E\ V.Excia, os protestos de 
úünhn elewoda considGrnção e perfeitn estima. Sãe -Paulo 4 de Abril 
de lrl49,(a) Guilherme del.breu Castello Branco. (Oficial do Registro 
Civil da Bola Vi,sta).!: - Exno. Snr. Corregedor Gornl dq .J"stiça deu 
o seguinte despo.cl1o: nDosp?-cho proferido no processo n.6158 t em. que 

. Ó interess2do o dr. Guilhorne de i.breu Castello Braneo:- "Nllo se P.9. 
de nego.r aos 81'S. Oficiais do Registro Civil o direito de, quando -
julg:\reLi neeess2rio, exigir quo a parte apresentnnte fe.ça reconhecer 
por Tabelião a firr,la do Juiz signatário do G1D.ndado.-Sno. Paulo, 7-4-49 

(1'.) Gonzo.gê. 11 - 11chru:10S que essa nedidn ó de grande alcance vist o que 
,mitp.s vezes, os snrs. Juizes nal imterpretando a oxigeneia dos Es-

I' cri v'\es 11.0- colici taren ao aprosent~'_nte dos ne.ndo.dos o roconhecimen 
I te de fir;.la, zRngava;.l-se COCl o .oficial c<.\uteloso. 1I -

I CvC III 000 

~cgistro de ti~Q 

/ --l.CORru.O DO CONSELHO SUP,o;RIOR Di> i'j:.GISTR.L.TURú":Processo G-1893 .. eam 
pinaD o 

Vistos, Telatac::.os <} discutidos estes autos de agravo em processo Ce 
dJj.vida n. 41.925, da cC'.1C\rca de Caupinas, efJ que figuraL1 como agra
vante o O:(icial do Registro de ILlóvois da 3a. Circunscrição e CO.Gl0 
agravado l.ntonio Baena Junior: acordan, em sessão do Conselho Supe
rior de. ~gistratura por VOtRÇEiO unâniLle, dar provimento ao recurso, 
nos ter;:lOs e pare. efeitos expostos pelo agravante. 

Custo.s, na,forno. da lei. 
, LIodi:::mte partilha (,,:1 processo de inventúrio, honologada por senteu. 
ç1?' de 12.1.922, ~oi rep,~rt~do entre vi uva a herdeircs de Lourenço Ju,a 
t1l10 ur.l pequono lJJovel agr~cola. Pretendendo os interessados trans
creVGr agora a certidtto desso. ~o.rtilha, love~tou dúvida o Oficial do 
Registro, baseado no preceito do art. 244 da Lei dos Registros ~bli 
cos - Decrete n.4.857 1 do 9-llw939, visto nc~o haver roforencia ao tI 

'tulo de aquisição do lnventariado.r ' 
Julgada improcedente ti dúvida, intorpôs o Oficial o presente recu~ 

so de ~.gravo na forua dt'. lei. ' 
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.~ f· Oro'curso J:lerecó provif.1ent~ " .' .. ' 
~ ! Hão hl'Í .cotivo para que se deixe de cUf.1prir.1.,no caso, o aencioIll".do -

I preceito do art. 244 C:1:\ Lei dos Registros rUblicos~ segundo o qual, 
el:l. regre., não se deve fazer u trnnscriçi:\o sen prev:l.o rogistre de tl. 
tulo anterior. 

Hão se denonstrou que ocorreu:, aqui f.lotivos dS ir.lpossibilic":o.dc 
$ef.lelhantes àqueles que di tnro.l.l fi eonclltsão do Acordão proferido no 
processo de duvida n. 40.293, invocado a fls. 13 pelo agravado. 

':'lias, Llelhor esclarecendo o sou peIlS('~'jento, este Conselho, pOã 
teriornentQ, no processo de dúvic1P, n. 40.354, elo S ..... ntos, citnndo c 
liçffo de Sorpa Lopes, teve ocasião de declarar que o dispositivo l~ 
g'ü eu apreço Ik'1C alcançe. unicQuente o objetivo de 'asscgur:\r fi cont1 
nuic1ade do registro, senll:otaubel:l de obter a provu do dooinio do r~ 
.querente j e que, ceDO [\e oficial n.'i' o de.L10 pre suni r proprietário o que 
. sLlpleSf.lente se npresenta cowtnl, forçoso é concluir que, ~SL10 qUc~ 
do se trate de titulo dispensn do de registro pela legisla~ao a.nte
ricr, Cu.:.lpre ao interessC\do indica-lo cu, Delhor, apresenta-lo pare. 
que se COj:lprove ° direito e:'o trElllsr.1itente. (Di6r~0 da Justiça de 
17-11-948) &1'\1:- Paulo, 5 de ir.rço de 1949. em)TheoC:cLúro Dias,Prcsi
donte - hL~leidr\ Ferruri 1 Vice-PrGsiC~ente - J.I,I.GonzngCl, Corregedor 
Gere.l dE'. Justiça G Rel:::tt.or. 

- -- -- -- -... --

DESPACHO.PROFEBlDO NO nocmsso H.6161, EI,i QUE t lNTERESS1.DO O 
DR. JUIZ DE DIREITO DE C;,P~O BONITO:- "SGgunc:'o se teLl entendido, e 
existea LleSLlO nesse sentido vC\rios e.cór&1:os do E. Tribunal Regioml 
EIGi toral, tanto os serventuarios de Justiça COi.10 os escreventes de 
Cnrtório não pocle':l exercer cUl.lulr\tiV1"\j~lente suns funções e as de verea 
(';01' ou prefeito. Eleitos que sejan pm:'0. estes cargos, caso e.ceiteíl e. 
investidura, deverão deix'l.r o exercicio dI'. serventia. E o Juiz, então 
f::>.ré. e. nece,Ssaria re,presentaçno ao Sr. Secretário c1" Justiça pe.rb. os 
fins de direito. &:':o.Pnulo, 22.4.949. (a) J.M. Gonzage.". 

- -- -- -- -- --
:DESPACHO PROJ'llUIlO NO nOCESSO N. 6162, EIM QUE ~ INTERESSADO O 

DR. JUIZ DE DIREITO DE Cl.PJiO BONITO: - "Respondo à consu1tR. de fls. 
,~: G.Gve oesC\revente afastar-se do Cartório duran.te o tenpo eü que 
c::.urnr o seu ~.landClto c1evereador. O ato (1eve ser expodido pelo Juiz de. 
Con,,::rca. Confon:le G.Gclaro er.: c1Gspacho eXo'1ra(10 nesta üesr.1a data no _ 
proc$sso n.6l61, tanto os serventuarios da Justiça, 00':10 os escreven 
tos rte.o podeü exercer cunula.tivN.1Cnte suas funções e os de vereador
ou prcfeito. - Deveu optar por Uf.K\ dele.s. São Paulo, 22.4.49. (a) J • 
• , Gil· L. onzaga • --

Deposi to eí:l consignP.cão 

CUPI1~ -"utos de recla • .lção feita por irntonie Di Pietro contra o 2Q Ta 
b81H'ío de Protestos. DESP.i.CHO ~fs. 8) - Vistos, etc. Colio já teDsi: 
(lo decidido por esta. Juizo, cOJ:1pete-lhe, nos' teI'f.los das dispos;!.ções 
logr-:es 0r.l vigor, na que.lide.de de corregedor perr.umente dos cartorios 
c:.o. protestos de titulos e l:ocur.1ontos, c:.ecidir duvidns que os Snrs. _ 
Tr,beli3:es de Protestos, no exercicio do suns funções, tenhan cu rel.a 
ç":o 2 prntici\ de ~tos de seu ofic·iq. TaLlbeLl este Juizo já teve o euse 
jo de esclnrecer que notificações, feites n requeriuento de intcresãi 
dos nffo podeD ter o efeito do suspender protestos de ti tu los e.pre-

, sent".dos ef.l ce.rtório pe.ra protesto, dO$dc que taes titulos ostejaa su 
jeitos a Erotosto e tenher.! os requisitos fori:Jaes exigidos pela lei.i.
consigne.cr:c Oi] pag"li,lentü de. quantia representada pelo titulo levedoe. 
protesto nãe obsta a que sejA ti1'nc1p o protesto, pois só dopois de j 
'gaó'\, per _sen~ença, procedente i:\ consigxlÇE'.õ ó que esta vale CODO pagfl 
Llento c tao so ° page.l:lcnto Llpede o protesto de letras de car.lbio e elo 
outros titulos n esto equipnr::\vcis. l. viste. do que e lli,18 vez que a le 
tra de cnübio de fls. 6 estn revestidn, o que o Snr. Tnbeli50 Cevar/!
b:'.i"lbe.: ver~ficnr, po:!' seu turno, f1.'i.o podo essa letra, vencido. o U'lO P.:!. 
:;c., f~c:cr ~sentn do .Protesto. Desentrnnhe-se 1'. letra e remeta-se CIO 
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~ . são, depois de ·fifldo·o prazo para O· rocursolpara OS" fins conve-
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... 

" nicntos, I.são Paulo 29 Dezoobro eco 1940 ••• lberto de Olivoirg Li 
c.la,No.c~:1f.1a~~. sq ç:Qn~:i,nha,ql:' oi "I:, o. :dfil~(l,$o·ql:Je foi para aqui beo e 
·.fi&kl€·nte"trtins~ri!t:Ô"-ê1:O"Lgu·e-'C:êIÍ=:~;'STo'·pau:rõ;::vitL~~El ... Ulll de Janei 
ro de f.1il nove cont os e quarenta"cr Uf.1~"'" ............ . 
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Feriados nacionàis 

LEI Ua 662 - DE 6 DE ABRIL DE 1949. 

Declara feriados nacionais os dias lU de janeiro, 1.0 de 
maio, 7 de setembro, 15 de novombro e 25 de dezembro. 

o Prusidonte d.,q Rep;fl;Ücã: 

Faço sab(;r que, o Congresso Nacional decreta e eu sansi.Q. 
no o. seguinte lei: 

Artigo la - sito feriados nacionais os dias. ,1.0 de janei-
1'0, lQ de llU"do, 7 de ll'Jtombro,15 de novombro " 25 de, dezembro. 

,I\rtigo 2Q - Sógcrtl'o pcrmitidos,nos feriados nacionais, 
c;;tívidadoo pr'! vado.s e administr!'.tivas absolutamente indispensavG.is. 

A::,tigo 3 Q - Os Challk'1dosflpontos facultativos", que os E§. 
tados, Distrito F'odcral ou os Municípios decretarem, não suspendQ. 
1'[,0 Eis horas normo.is::1o Qnsino, nem pr'Gjud:Lcarão os atos da vida 
.!"S'~l}IJ..E!.i Q.9.éU::9.q.'!J.i.ãof) !'i ª-o~.rtórios de rc;gistro. 

Artigo 4Q - Esta lei entrará em vi~or nó'. data de sua plJ. 
blicnçô:oj ::,evogadns ns disposições em contr",rio. 

?J o de Janeiro, 6 dcabl'il dG 1949. 128.0 da Independencie 
e 61Q de. República. . 

EURICO GASP1.R DUTRA 
i.droaldõMesquita da Costa 
Sylvió de Noronha 
Newton Cavalcanti . . , 

Raul Fernandes. 
Corrêa e Castro 
Clóvis Pestana 
Innicl de" Carvalho 
Clemente Maria.ni 
Honório Monteiro 
AI-wmdo Trompowsky. 

- - - - - - .~. '"'t'" '""'!" ~:,- - -
_ .. _* 

PeloC'onerosso Interric:cional do' 'Uotariado LatiDO fic:>u fixa 
do o di.f'. 2 de outubro como dia da nossa classe. Fasemos a prc-
.,CIl+O. r;~:h·_::.';r:çf:"G p,;r8 quo", os nOSS06 col<lgC'.s gUnrdem ·essa. ·dl'.tl'., 
q'lC c, ]:'0.:<"'. tCêos nos g!'f\llc.c hon~nr .. gQn c r.-. prov~ c'.c conceito que-
".lOrcccr::os do. publieco (~o to.;~oo os pc;C::ores. . 

'000///000 
" .... ~~~:.;::z ... ~~~ ... ___ Zl._. ___ .. " .. _, _. __ "' ________ ~ __________ --___ _J 
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. Rclatorio ~!!@9~lO coe 9uo Roa o~segu1ou o Exmo • 
.. Sr. DI'. Secretar o de. ustiça 

Hecebemos doExmo~Srir. DI'. Socretario CIo, Justiça, ore· 
l8tório em bem confecior..ado folheto, da COLussão nOf.leada por .. 
sua Excia. relativutlcnto a oficialização das oerventias de Ju,!! 
tiça. 

'rrabulho bem eotuclado, coa ci taçtro (,e parocereo de juri~ 
consultus c.e opinião cuntrdiria. a oficüüização, por achal·a iU 
constitucional. 

lIÍui to gratos 11. ot.l[l oxcelôncia pulo rolat6ri o que nos en-
viou. 

-------

• CONSELHO I.MIGO -

Os nossos Colegas dGVOJ::l trazer o seu expediente Ot1 dia, 
e, bom t~ssi;n a.utqs, termos, aesinaturc:~z do testemunhas, pOis, 
o acuf;lulo de serviço tem COa0 CaUS!1, o Geixar pc'.ra depois, e 
depois "lU i ta coisn ve.i ficp.ndo osqu,)cidn, poriss o l:lUi tos Cole 
gas { últiJ::la hora, não podcrê.o verificar tudo COL1 precisão e
sc' vêrJ om c1ificnll':aclos nas corrciçê'ic;s. 

ES,se tlesoo COll;Jolho·e.ú1igo não i5- pélra todos, e Sir.1 p"ra -
os !:lais .descansados, e o fazcLlos pelo cspirito. de eoleguisoo e 
aLlisade, para evi tnr aborrecif.l<.mt os dos quais pp.rtieiparl~r.1Os -
so si ocorroreLl. . 

ar!' • 
Ha 'UIJ provérbio quo diz ser "calhor prevenir que reoedi-

~ N O T I C I !.. R I-º--:. 

DR. JOhO. NEVES NETI'O 

, l~cha-sc ac'!oontac10 ligeiramente o no.sso distinto colega e 
c..íretor Gosta J.ss.o.cíação. SJ;ú'. DI'. JURO Novos Hetto, a quem f§. 
ZCQOS nossa visit3. 

DR. RHJALDO BULc:.:O GIUDICE 

Tc~,'.lbÓ[1 aca:11ldo, ',lo.ento, 00 tR o noss o Cclogu e ass ceiado, 
taboliãc nost" C,,"pi t:ü ,c, snr., DI'. Rine.ldo. Bulei>:o Giudice. 

Visi t::li.1o-1o. desoJtwG.o-J.he pronto restabelcciJ.1ento.. 

SR. PEDRO Jl.LLAGEI.S 

Esteve ou visitl'. a esta i1.ssoei:'\ç2.o.o nvsso prestante Co. 
legé? e c'.ss oeié\do. Sr. Poc~ro J"llagee.s, D. D. servcntuári os de Jü,!! 
tiça deHorcul~n(~in ('eeto Esto.do. . 

Gri',to.s püla visita. 
-,- - - - ..,- - -
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