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~RVENTUÁRIO DE JUSTIÇA, LIQ~IAOO POR 24 Mm'SES PROaRQ 
GÁVEISPOR MAIS 12, NOS TERMOS DA LEI N,250,DE ~.3.l949, 
PODE INSCREVER-SE NA ORDEM IXlS ADVOOADOS ? 

(Gastão Grossé Saraiva, escrivão Sucessor do 
1.Q Oficio da F'aLl. e das. Sucessões -Capital) 

I - Do encaminhamento e discus~do projéto que se converteu na 
Lei n. 250, de 3 de março de 1949, e dos comentários d8. imprensa, 
depois dest.a publicada, resulta fora de discussão que. a mesma t§. 
ve por precípua, única e exclusiva finalidade propcrcionar a todo 
servidor do Estado de são Paulo uma oportunidade para tentar sua' 
atividade em outra ocupação ou profissão, garanti~do-lhe, to~vi~ 
a faculdade de expirado o prazo da licença (24 meses prorrogá -
veis por mais ia),voltar ao cargo do qual assim se_afastárade ~ 
do integral. Outrossim, essa lei estabeleceu condiçoes especial!s-
simas a saber:' . 
a) él licença deverá. ser requerida dentro de cinco anos, a ·partir de 
sua pu~licação (5 de ma~o de 1949); . 
b) sera concedida u.a;" sÓ vez; 
c) o licenciado perderá totalmente os vencimentos, remunerações,
gratificações ou quaisquer outras vantagens do cargo; 
d) o licenciado não poderá ser chamado !". reassumir o cargo'; . 
e) extinto o prazo da licença, o cargo será considerado vago • 

. II - O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado da São 
Paulo (Dcc. Lei n.J.2.273, de 28 de cuwbrcde 1941),diz expressamen 
te em seu artigo 2.Q: "funcionário públiCO é a pessôa legalmente in 
vestida em oargo publioo", e o artigo 1.Q deolara que as'disposi -

. ções do Estatut.o aplicam-se aos funcionários de justiça. Assim ~ 
que, desde a publicação deste, aos serventuários d~ justiça têm s;l,. 
do aplicados os seus artigos ~72 a 177, relativos a Qoncessão de 
licença para tratar,de intoresses partlculares. Ór~, os serventuá 
rios de justiça exercem uma função PÚblica

l 
o que c inquestionáve~ 

o o pr6prio Estatuto a qu~ nos vimos refor ndo os. enquadra expres
samentê nas suas disposiçoes. Acroscel ainda, que a pr6pria Lei n. 
250, de 3.3~1949, l6go em seu artigo .Q declara que a licença que 
estabeleceu será concedida sem prejuizo da previ~ta no art. 172 do 
Estatuto dos Funoionários Públicos, donde é forçoso concluir-se -
que todos os que tinhcun direito a essa licença prevista no art.17~ 
não a p~rdem, e a~uirem a faculdade de requerer à de 24 mêses, _ 
prorrogavel por mais 12. . 

Se o Estatuto dos Funcionários PÚblicos Civ!s do Estado de -
são Paulo enquadra, quanto a direitos, vantagens, deveres e respon 
sabilidades, os funcionários de justiça, e a Lei 250, de 3.3.1949, 
concede uma licença espeCial aos funcionários efetivos( para proc~ 
rareffi outra prOfissão consequentomente esta é facultada, tamPém, 
a2D serventuarios de justiça, que no Estado de são Paulo àqueles 
sao equiparados, por força do lei, quanto a'direitod e vantagens. 
III-'~ondo sido o intuito exclusivo da Lei n. 250 facultar aOs fun
cionarios públicos do Estado 6e São Paulo uma oportunidade para mu 
darem de ativ~dade, procurando ocupação f6ra do quadro em que exet. 
cem suas funçoes, do mesco pasSO os desincompatibilizou com o exet. 
cicio de qualquer outra profissão, 



Não mais são considerados funcionários: perdem todos os direitos e 
regalias; apenas lhes será facultado, antes ~e terminada a li~ença, 
voltar para o cargo que ocupavam. Em consequencia, o serventuario 
de justiça, no gozo dessa licença, perde totalmente os vencimentos, 
remunerações ou quaisquer outras vantagens ~o cargo, mas aqquire a 
liberdade de procurar qualquer outra ocupaçaot e se bacharél ou do~ 
tor em direito fôr, nihil obstat que essa prorissão exerça. Unica
mente, o Estado lhe resalva a faculdade de, antes do término da li
cença, voltar para seu antigo cargo ou função, sob pena de ser o~ 
mo havido como vago. Assim, se .Para todos os eiei tos legais não mais 
são considerados como serventuários pelo Estado, tal qualidade não 
lhes pOderá ser de.da por outrem, vg.pela Ordem dos Advogados 1 e e~ 
ta de nenhuma fôrma os pOderá haver como'incluidos na proibiçao co~ 
tante do art. 10-III- de seu Regulamento. A inscrição na Ordem dos 
Advogados deverá, assim, ser provisória, ~ancelando-se-a caso o i~ 
crito voltar para o cargo do qual se afastara. 

- - - -

_ _ _ _ _ _ _ _ M 

IIONUMENTO DE L~ 

( Odilon dos Santos - Oficial do Re 
gistro Civil e Tabelião interino
de Batista Botelho) 

Fara rxUà acostUL~do coo o Sr. Vicente da Costa Melo entre as 
qua~ro paredes go cartório do Registro Civil de Ourinhos, onde o o~ 
['O era Serventuario, vi, cor.1O sentiu o povo a sua coopetencia t o seu 
trabalho cetódico, util e sobretudo caridoso. tra ~ligo do toaos e 
nado. nais expréssa seu caI'!~ter elcvapo, sua oaral e acitla de tudo a:n 
coopetencia o zelo pelos seus [ustéres. Ao falecer éra Sorventuário 
~êste Cartor~o do ~egistro Civil ü Anéxos de ,Batista Botelho, de c~ 
JCs livros nao tivera a felicidade de terea ao aenos lliJQ pagina si 
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si quér com sua letra sempre elogiada por béla; pois o mesmo se 
achava eo'trataoento de saúde, 

Trinta e poucos anos foi Escrivão. Iniciando ~ Ourinhos sua 
carreira de lá seguiu para Ibirarema, voltandO de,lá para'Our1nho~ 
éra Serventuário em Batista Botelho nos seus ultimos dias. 

, AjoelheoOs nós diante do monuoento de tão ,ilustre col&ga ha 
pouco falecido:' ,diante de seu tlonumento formado pela luz de seus ' 
atos de bondade, zelo e eficiencia, usados sm seus ancs de vida e 
de trabalho 'e oretlos para sua, alma'; 

- - - - - - - - -
os ESCRIYJtEs E O Bli1WMEE"9 DE CUB'l'AS 

~ureliano Arruda ' 
(Filiado á AsSOC, iaçãç Paulista 

de, Imprensa) 

llinmeio:á inUmsrosa classe dos oficiai~Pt1l;)lioos' do Estado, 
sob a'nomenclatura àstab~lecida no regimento ,de custas, seenooa 
~ram em desigua:l,dade os escrivães dc',judioia1 desta oomaroa, que 
e, de todas a mais importante. Assim. e que o 1egisladort na partJ. 
lha das novas taxas, J4es reousou a equitativa proporçao dispen
sada a outros servep.tu~rios de jqstiça,j O auments! concediq,o aos 
escrivães á verdadeiramente ilusório, eo cop.sequencia de disposJ. 
tivos i:r;.ova;!ores, que o anulam, jof suprimindo atos j out:r>óra per!l\1 
tidos, Já nao 'estabele cendo 'regras para o reoebimento progressivo 
de suas custas, a fiI;J de evitar-se oconsider~vel prejuizo que S.Q. 
frem, nos fei~os julgados nas aUdiênciiü, coo a Qondenação de p~ 
tes que nãoteo o que perder ••• , ' 

Aludioos 'apenas aos ,escrivães da Capital, :eorquanto os MS 
cocarcas do interior são cOfJpensados de outra t'OI'ClaJ exercendo,Q,2 
co exerceo,funções, anexas ou cuculativasl são tabe~iães de notas 
e escrivães do clvell.do comercial, da provedoria, de rSrfãos e a),1 
semtes e da Fazenda .t'Ública. Isto pôsto, os serventu~rios da C&P1 
tal, cujos trabalhos são divididos ou especializados, lutaL:',cais 
e OOis,. COfl as taxas distribuidas no regioento ~ vigor. , 

Por que essa falta de equidade ? Háescrivaés que abusam,c.l2. 
brando custas excossivas e lesando as partes que defende0, em juJ. ' 
zo, o seudiréito ?" 

Adoitaoos para ar~entar, resposta afirnativa à Última inte~ 
rogação. Mas, ainda assio, a injustiça é fJànit'esta, porque, na' c,2 
f.l!l.rca da Cap'l tal, ber.l COl:10 er.l outras do interior dó Estado, seopre 
houve t t<W.bem, funcionários honest,os e coopridores dos seus deve- ' 
res. Conhecer.los iriúoeros que falecerac pObres, em situação precá. 
ria, legando á suafar.Úlia apenas a sua probidade e urJ passado 
chel0 de bons exe;:lplos. Mui tos outros, aqui e efl toda a parte, 1.1.l 
tar.1 pela vida, encanecidos nas árduas lides forenses, procedendO 
honestaoente e cuja posição nada teo de invej~vel. 

i. equ~dade, portanto
l 

devia beneficiar proporcionalmente aOs 
oficiais pUblicos eo gera ,sem distinção~ estabelecendo apenas s~ 
veras contra Os infratores do regimento. E sabido que anl todas as 

. classes do funcionalisoo pÚblico ou forense hâ honestos e desone~ 
tos ••• te na i:1agistra tura, "que persevera na r,ta du seu QJl!ssbo e ~
tl1veJ..destino, restabelecendo publicaucnte a oajestade do direito", 
se encontravam exceções, eo teupo 'não flUi distante, que ofuscavam 
o esp;J..endor da sua nobreza e finalidade. 

Datorr.ànando , pOis, oedidas tendentes a uoa fiscalização efi 
ooz e rigorosa, a fil;l de sereu I:lajoradas as taxas do a"f;ual regioen
to de custas aos servidores de justiça, o legislador fará obra • 
coopleta e oeritó~ia ao plól de uoa classe que luta, realmente,p~ 
ra a sua oanutençao e dos, SGlUS auxiliares. 

I 
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HORAS DE LAzt.R 

Ribas 

, Um velho escrivão de paz, de um lugar rui zinho, chélmado "Fa1 
jão Queimado", tabaqueiroinveterado e com o feio habito de .assuar 
o nariz de um lado· e depois esfregar as narinas na manga da camisa, 
pobre, inteligente, meio acaboclado na caSa dos 60, com diversas 
filhas feionas e senhoras de algumas dusias de Janeiros, beatas e 
resadeiras, cançado de esperar melhora.r o ~eu, cartorio, desanilllâ 
do da aprovação dos projetos apresentados a Assembléia, ~ue iriam 
beneficia-lo, já tambem cançap.o dx lêro "Diário Oficial' resolveu 
dar um pulinho á capital como .ofez •. ···· . 

Para isso vendeu uns franguinhos á meia pataca e um relogio 
de sua estimação marca ~oskof Patente, lembrança dos tempos da -
sua mocidade. 

Munido de saboroso virado,de' frango, habi1m~nte preparado p& 
la sua filha mais velha, a Marocas~ pegou o trensinho de ferro na 
estação da Bôa'Viajem, a uns 30 qu~lometros, de segundãoe depois 
de 12 horas chegou á esta capital o pobre homem, depois de muito 
disputado e empurado pelos agentes dos hoteis instalou-se no Hotel 
do 'Sól, o que achou mais barato. . 

l!ln quarto bem surrado, tendo apenas um velh.o ca.bide na parede 
e um catre sem ér~, ai, ,o nosso"am.i.go acomodou-se. Escovou e enve~ 
gou o seu velho terno de cassineta já bem vidrado, ageitou a WaV§. 

. ta de retroz" fêz a barba e saiu á rua em demanda às .. Associaçao dos 
Serventuários de Justiça, com tres retratinhos tirados no jardim 
da Luz, ~f~ de obter a sua caderneta de identidade e distintivo de 
serventuar~o. . " ' 

lra Associação contou ao Dr.,Porto, atual presidente, toda a
sua simple s e pobre vida, achando o Dr. Porto, mui to bOLl e atenci,2 
so, a quem protletim mandar uns frangos de cabeça pelada, de sua -
creação e preferência, de carne branca e oacia. 

Saindo da Associação foi a igreja de Santo Antonio fazer suas 
pr~ces para,se:: feliz e el!! seguidaaprumou-sep~ a Assembléia! -
aflIa deas<1~st~r sua sessa9. Aboletado nas galer~as, todo atenc~o
so presenciou o Presidente f Janela r fazer a chamada, oas apenas uns 
6 ou 8 r.csponderaLl e eúl seguida se retiraram, não havendo a sessão. 

" O pobre do escrivão !.cleio desaniuado, rumou para o seu hotel • 
. Em lá chegando encontrou sentado, ~u velho advogado provision~ 

do, Llorador da Vila do Sapécado, com quem fêz caoaradagem. Contou
lhe o que veio fazer na capital e o que amb±onava. 

O advogado, oanhoso e sabidão cooo todo prOVisionado" depois 
de atentaoente ouvi-lo, disse-lhe .. Caro cOlóga, p6de voltar para o 

"..seu cartorinho certo de que nesse seu fiEl de v~da não terá o ambi
-cionado sossego. j1)S$esooços são muito ocupados e não teem téopo 

para resolver esses assuntos e as cooissões competentes por sua vez 
terão de dar seus parecere~e como deixaram acumular muito serviço 
só paciênciá,e cooo o colega é LlUito religioso, é se apegar com 
Santa Engracla. . 

'(ou faze-lo doutor.. Nós. ele Jemos esses f,lOÇO~ eOLl tanta espera!! 
ça, fl.z urJa força danada,. po~s so na oinha farJil~a e amigos arran
jei mais de 200 votos. Taobeo nós escrivães de paz conhecemos todo 
rJundo, faseoos tanta coisa de graça, SOf,10S COf,lpadres de tanta gen
t0., estou certo não seNOOS decepcionados. Nos tirarão dessa triste 
c' r,lelancolica agonia~ 

Dia seguinte, cedo. o velho escrivão coo a sua carteirinha de 
i ~ r " dentielade no bolso e distintivo de serventuario na lapela, unicas 
coisas que conseguiU, regressou á sua Vila. 

Eb Feijão Queioado, logo que chegou seus amigos invadiram a _ 
sua casa para sabereLl das novidades e o que o seu Xico (esse era o 
seu apelido) ,árranjára.O pobre do velho, d~scrente, tas para não 
dar o braço a torcer, contou turongas n~s 50 pensava no seu velho 
Roskof, que vendêra seu proveito algurl. 

Para livrar-se dos seus curiosos amigoS, disse-lhes:-Bom meus 
amigos. A conversa está Lluito bôa, oas preciso deixa-los, pois'ha 
"';1 obito d~ indigente no cartorio á lavrar, tambem fasia mais de 15 
d~as que nao apareCia serviço algum, e despedindo-se deu-lhes o tom. 



I I lT-F O R li A ç O E S 

TM'PQSTO SOBRE AjDIElNTO DE· LOTAclb DE QART6ru:QS 

O Bel. UlPi~O da Cost~ Ma~~~ !e~:~á 
~~o do El T~bunal~~stfiii a pidi-
do extra_u ª segui~e ~rt ____ • 

CERTIFICA, em virtude de pedido verbal feito por intermédio de 
pessôa interessada, que revendo o processo de ~evista numero qua~en 
ta mil cento e vinte (40.12~, da comarca de São Paulo, em que aso 
recorrentes DOUTORES JUGURTRA PEREIRA DE ARTIAGl\, ANTONtO CARLOS 
DA CUNHA CAho e outros e recorrida, FAZENDA DO ESThDO, as folhas !i! 

. tent,s e nove, (79) usque" oitenta G quatro (84) verificou eonstar o 
venerando acordam do teor seguinte:- - - - - - - - - - - - - - - -
- _____ - - - - - --ACÓRDAM FLS. 79 USQUE 84 - - - - - - - --

Derwn provimentg. Acórdam - Vistos, relatados e discutidos esies 
autos de revista numero quarenta mil cento e vinte (40.120) de_Sao 
Paulo, sendo recorrentes doutores Jugurtha Pereira de Art1agaLAnt~ 
nio Carlos da Cuw1a Canto G outros, e recorrida a Fazenda do ~stado. 
ACÓRDAM em cãmaras Civis conjuntas, adotado o relat6rio de ~olhas s~ 
tenta e sete -- (77) dár provimento ao recurso, para cassar o veneran 
do acórdrun cerUt!cado a folhas quatro (4), e resta~lrar a sentença
de primeira instância, conste.nte a. fls. vinte e quatro (24) e segs. 
dente inst.rumento. Custas pela. Recorrida. Não podia a Fazenda do E§. 
tado exigir dos ora recorrentes, antigos serventuários que já sati~ 
fizeram selo de nomeaçgo por ocasião ~s suas investiduras, quais
quer aument,os desse imposto em consequancia de crescimento de rendj. 
men-tos, e J'elotações, dos respectivos cartorio. :tssas relotàcões ap.!à 
nos poderao influir no imposto que ha de ser cobrado de futuros ti
tulares quando vierem a ser r"omeados. Com efeito, não p~de o Est~do 
cobrar, ~posto.sôbrc rondiment~s de qu~lquêr natureza, por aer ela 
de competencia privativa da Uniao. Tambem não p6deoobrar imposto de 
industrias e prOfissões, quo é da âmbito municipal. O fundamento da 
tributação em téla era o art. nono(9Q) paragrafo primeiro (lQ) nQ um 
(1) da Const.ituição de dezcseis (16) de -julho de mil novecentos e -
trinta e quatro (1.934) no art. oi~,vo (8~) um (1) da letra Hi na ~ 
carta de dez (10) de nGvembl'o de mil novecentos e trinta e sete 
(1.937), art,. vinté e treis (23) letra G do NU um (1); e ~inalmente 
na Constituição de mil novecentos e quarenta e seis (1.946), Qrt.~ 
zenove (19)nQ seis (VI). Conseguintomente esse tributo ae esgcta,em 
relação a cada titular, -com o selo relativo ao ~to tributado, quando 
se opera a nomeação. Nem se diga sue aos Estados podem decretar ou
tros tributos, al64 dos que lhe sao explicitamente atribuidos. Real 
mente se disso se tratasse, I:) imposto federal sÔbre a renda exclu1r.l.a 
o estadoal idêntico e, além do mais, quanto aos -impostos não enumer~ 
dos t o Estado t.eria que dar vinte por cento (20%) de. arrecadação à 
Uniao e quarenta por cento (40%) aos municipios,-CConstituição Feãâ 
ral art. 21) e nada disso se dispoz quanto ao tributo questionado. . 
Tnis motivos porque, dada a colisão entre o acórqam recorrido e os 
apontados como divergentes, so dá predominância á doutrina pelos tS..l 
timos consagrada. são Paulo, vinte (20) de -abril de mil novecentos 9, 
quar8nta e nove (1.949) (a./) Beireles dos Santos. p. com voto. Marib 
Masagão, relator AO HOC. Jof;o M. C. Lacerda, vencidO Vasconcelos L~ 
mel vencido. Juárez Bezerra? vencido. Fernandes MartIns VencidO. Ma
cedo Vieira. Gooes de OliveJ.ra. Pinto do '.marel. Cunha Cintra. Ra- .. 
phael de Barros MonteiroJ_ vencido. h.Mó Camara Leal .. David Fi1ho~Aide 
Oliveira Lima.Clovis de Morais Baros,J.Barbosa de JÜIlle1da.José Rabelo 
h.VaJ.im.Pedro Chaves.Frederico Roberto, vencido, de acordo com o voto 
que oferece em separadoo--~-------- ---------------------___________ _ 
V~to do desembargador Frederico Roberto: "Em acórdam desta mesma 8eo .. 
çao Civil,~proferido na revista número trinta e ainco mil cento e 01 
ten~a e tres (35.1S3), publicadO no Diário da JUstiça de onze (11) de 
ab:J.l d: mil novecentos e quar~nta e oito (1.948) e na Revista dos
TrJ.bunaJ.s cento e setenta e tres (173) mil e catorze (li014) ~oi por 
grande , maioria de votos, manti~o o ac6r~ da Segunda Camara'Civil d 
que ful. rela~or, em recurso identico a este e em que era interesaaAo 
o doutor Antonio •• ugusto Firmo da Silva.-
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ricou assentado que de àcôrdo coo os decretos dez oj1 setecentos e 
dezenove (10.719), ~ez Dil·01'cocentos e setenta e cinco (10.875) e 
d2ze Dil trezentos esossenta e ~uatro (12.36~), o im~ôsto de no~ea
çao atinge os a~entos da lotaçao dos cartórlos, oedlante rev1sao -
trienal, ou antes se o Secretár:j,.o de Estado ,julgar necessário, i!.ceU 
tuou-se que não se trata de ioposto sô'bre o ato da nC'neação, r:l?.S sQ 
bre o acréscino dos provent·os do cartório:- que não se confunde o -
tributo cobrado cou oiopôsto sôbre éJ. renda, de alçaGa fegeral:- que 
o Estado pratica ato que está dentro de sua esfera tributariaj-que o 
iopôsto recái, não sôbre a renda atual do sorventu~rio - objeto de 
incidência do ir.,pôsto sôbre a renda - oas sôbre o valor da lotação 
do cartório,,,representada pela oédia trienal do see; oovicentoeconQ. 
LUCO, valor esse qUe serve apenA.s de base para o calculo doquantum 
a ser pago, Confirr..o. a decisE!o I'0.corrida e nego proV:!.l,lonto ao recu!: 
so de revista". (a.a) Frederico Roberto. H. d.<J, Siha Lioa, vencido.t 
nos teroos do voto que proferí~ ao julgar-se a apelaç',~o quarenta oi.J. 
cento e vinte (40,120)t eo vimeü dois (::ó2) ,. dez 00) - novecentos 
~ quare~taeoito (~4.8}t parante aE. Gex r,a'C5r.lara Civil, e do qual 
Junto copia (voto 1,586}1--- - - - - - - • - - - - - - - - - - - -
RAZÔES DO VOTO VENCIDO DO DESEMBJ.nGh:GOll SI.LV;' LIMA: - - - - - - - - -
"Prelioinamente, seo cabida ,3 a alegação de inconsti tucionali da de 
dos docNtOG dez Diloitocentos é setenta e cinco (lO.875), de triu 
ta e ~ (31) doze (12) td.ntae nove (39), dez r:ul setecentos e dez~ 
novo (10 .. 719), de vinte e sete (27) onze· ~ll) trinta e nove (39) e 

~ doze .011 trezentos e sessenta e Q.uatro (12~364), de três (3) doze 
(12) quarenta e um (41) sob o fundaoento de que n9:'o forao regularueu 
te elaborados, segundo os traoi toa consti t.ucionais de. época. A ~azen 

. ela deoonstrou a folhas noventa (90) c seguintes que ta] pecha nao pll2. 
cede. Rejeito a alegada inconstitu::::!onnlidadQ, tanto fVaiS que não é 

, patente,· evidente, oanifesta, devendo .. se ent.50 dor valid'l.de à lei, o 
que épresanção horcal, segundoB',-,!J':",10 (ConlJt. FederlH, art. 55). No 
oeSr.1O sentido já oa oanifaetei ao voto que prOferi ao julgar-sG 0 oan 
('lado de seguI'ança trinta e oi to nuI seiscentos e vinte e três (38.623). 
O ioposto do selo pertence ao Estado, cooo' o Pertencia na época das 
leis impugnadas (Const. Fed, de·l.931, art, 23, r, l~tra g - Dec. Fe 
1.202 de 8.4.39, art. 23,\ I letra g). Insti'tuindo-o eobre o alll:lento 
10taç20 dos cartórios, ie-lo ele no uso de \llleI prerrc,jati va consti tll 
cional, ner.l se podendo dizer que a cobrança seja siQul;r injusta, pais 
até OeSfJü pobres funcionários públicos já estiveran puitos anos sujei 

.. tos ao selo de nooeação e ao selo de proooção e transferencia (artigo 
4Q~ n. 4 e 6 e arts. 17 e 19 do livro 8 do Código Icpostos e Taxas). 
"'leo disto, os Estados podec criar outros tributos, a f'óra os en~erSl. 
dos. na Constituição (art. 21 da Consto FeC:, l. No tocan-::'e ao oerito, 
cogita-se d<lsaber se os serventuários apeladOS ,e que já pagaran o 
selo de nooeação na época eo que esta so fe '" , est[o sujeitos ao pa&m 
r.lento de diferença1 ec virtude de auoento (;a lotaçto do cart6rio. A 
lei setecentos e Clnquenta a nove (759), de vinte (20) cinco (5)-m:Il 
:1ovacentos (1.900) ree,lnente estabelocia a inCidência do sêlo sebre b 
aur.lento de YencifJentbs dos funcionários que 08 tiveeseo fixos, Eois 
Quanto ao possoal de vencir.lentos variaveis, estipend1HdorJ ,ou nao p,e. 
los cofres estaduais t declarava quo o solo devia. ser pago antes do -
exercício no cargo, de acôrdo coo a lotação. Leis posteriores, porec, 
sogui,;QO outra orientação,' porque não ~ncontraraJ:ljusti:ricat.iva para 
a deslguU;dade entre o sir.lples .funcionario pÚblico que J;lülhor2.va de 
!'eouneraçdo e pagava diferença do selo ,:r.afe :r.lO. do C. d8 Iopo,stos e TIl. 
xas,' e o serveptuário que ~lhorava de i>ro-:ento~ e nada pagava ,ape
SRr da verdadeira progressao geooetrica destes ult.ir:lOéi. O c10creto e§. 
ta dUal dez oil oitocentos e setenta e cinc,) (10.875), de trinta e \1O 
doze (12) trinta e nove (39), artigo cinquenta e quatro (54). dispôs 
que' a incidencia do ioposto de selo estabelecido no n'..':mero cinco (5) 
do e.rtigo quatro (4), livro oito (8) do C. de Ir.1POStos e Taxas alcan 
ça taoboo Os auoentos de lotação. Foi o sistef.l8, insti tuido pelo Estil, 
do para equiparar tributariar.lente seus serv8ntwlrios a seus funcioná 
rios, aque~es noto~iarJente n~a si~ação financeir~ secpre inve~aveI, 
havendo inULleros deles ganhando J;lalS do que o Presldente da Repub1i-

,cá, Congressista,Min~stros do Supreoo Tribunal e de Estado, Dosea 



Dez~lbargadores e Juizes. A nossa organização cartorária ó ainda ~ 
ficiente, e assifl terá de continuar duranteou:ito, 1\0 atual regiOe 
sob o qual'vivco os cartórarios.Não se fez deles ).ltn8.classifica
ção justa pelas suas -renda-à e sóCias, ríoMndo-se sempre, porém, UD 
constante acrescino de proventos, deteroinado pelo espantoso cresci 
oento oaterial do Estado, iopor,tanto essa wlhoria eo verdadeir.as 
proLloções d~àserirentuários, oprOLlOções no seu sen~id~ cais iopol: 
tante

l 
que e o econooico, pois o conceito da p'roooçao e esse mesoo 

,de oe horia da situação de' carreira do funcioIk.~rio (M.Waline cit., 
por 'l'eoistoclos Cavalcanti - O FUNCIONARIO E O SEU ESTATUTO, pg. 
236 e 240). A atualização trienal da lotação (nec. 10.719, de 27. 
1l.39),foi a solução justa que o Estado encontrou para estabelecer 
esta, equiparação, que nada teu de ilegal ou censuravel, uoa vez que 
o ioposto abrangeu pobres funcionários públicos ~roooV1dos e para 
os quais representava as vezes encargo pesado, Nao se trata pois de 
llJpOStO de renda, f.laS de Uf.1 ioposto de selo sobre oe*horia econorJ,1 
ca do serventunrlo, decorrente da elevação de ir.1portancia do cart.§. 
rio, tal COl:JO se deva coo os funcionários, quanc.o estiverao sujei
tos ao ioposto sobre proJ:10çõOS; neo ioposto de :l,ndustrias e pro.fi§. 
sões, da esfera ounici~al, e de que os serventuários estão isentos 
pe*a ,expressa disposiçao do artigo catorze (14), letra g do Livro 
tres ,(a) do C. de Irjp. e Taxa~. O ioposto sobre venoioento, já -
advertira Veiga Filho, não se, 'confunde coo o' ioposto sobre' indU§. 
trias, e prOfissões (Clencia da~ Finanças, 30.. edfção P.8g.~4 a, Pã 
ragrafo 64). Neo G ioposto de nooeação, porque este já foi pago an 
tes co. pósse do nooeado, senão'Uf.1 ioposto tl0bre vencimentos que,àu 
oCIltarao" L1Ilj oração de selo, pr0p.0rcional as vantagens que o serven 
tuario ve acrescidos n11. função' pÚblica, insti tuida e oantida pelo " 
Estado e '0. qual oferece ele urja série de proteções, 2ooentando às 
vez~s COI:1 ... as. suas leis e nelhoranentos vár,iOEj, oeios, de elev"ç(&> -
da lL1portanCla do cartório; E o tributo n"o e permanente porque o 
decreto ,doze oil trezentos 'e sessenta e quatro (12.364) de três· (3) 
doze, (12) quarenta e uo (41) lilJita o alcance do irJposto que átin 
girá sóoente as lotações até ceo oil cruzeir0s (CP,$lOO.~OO,OO) (a~ 
tigo l~). Não há sirJile algur.1 COf.l o Íi.lpo,sto de renda ou o de indu§. 
trias e profissões atribuidos a entidades diferentes, nao cacuflage 
de qualquor dcstea dois iapostos" bastando atentar para a foma de 
sua incidencia, o fisco arrecadador, o objeto e o mooento da inciden 
cio., o vl:\10r do inposto e o ooclo e a época de sua solução. Ali~s o -
velho decreto sete r.111 quinhentos e q,uarenta e cinco (7.545), de v:iD 
te e dois (22) - onze (11) - t111 oitocentos e setenta e ~ove (1.879) 
jú deterninara a revisão Ja~ lotações dos cartórios 'o oficios de .. , 
,justiça" seo que janais seac'oinQsse de ile~l essa reVisão, A E, 
Sexta ce:oa.ra Civil,indiretaoente er.lbora, ja aceitou como justo o 
ioposta, dizendo eo acórd"c quo o iJ:1posto sobre o aur:1ento de lotação 
qnera o serventuário e não a serventia de justiça (Rev, Trib. -
173/996). Taobeo a E. Segunda Câoàré. Civil já o acolheu cooo legal 
CRev. Trib. 174/825 - 172/296). O f Je Sr.l o ocorrendo con a Quarta Ca
o~ra CRev. Trib. 177/891). Ainda que ~ ioposto represente uoa redy 
ça~ nos proventos dos scrv~ntuRrios, e ela aililissivel, eooo tanbeo 
o o para os funcionários publicas, desde que feita COf.l carater ge
r~l, COl:lO opina a generalidade dos autoras e a constante jurispru
clrmcia dos nossos Tr'ibunais, inclusivo do E. Supreoo Tribunal Fed,g, 
1'0.1. 'Dou provioento ao recurso e j~o a ação ioprocedente". (a H. S. 
Lir~1a.u l'fA.da J:1ais.-""!' ... - ... ___ ..... _ .. _____ ....... '_ '. _ .. _"_ 
Nada', rJais se continha no refcridoacórdam, para aqui bera e fielrlente 
transcrito, do que dá :ré. São Paulo, nove (9) de junho de mil nw.!1, , 
pentos e quarenta e nove (1.949). Eu, José Diniz da Silva) chefe da 
rimeira Secção c.a Primeira Diretoria JUdiciária, datilografei e 

conferi, ULPIANO DA COSTA' MANSO , Secretári o. 

00000/111/90000 



" o .••• CARTÓRIOS DO REGISTRO GEw.r DE HIPqrECAS 
E ANEXOS DO ESTADO, LOTADOS EM ~94 • 

, CART6RIOS 

Andradina 
Batatis 
CaJurú 
!tu 
Limeira' (la. circunscrição) 
Limeira (2a. circunscrição) 
Pa1mita1 . 
Quatá 
Santa Cruz do Rio Pardo 

COMARCA DE SAO PAULO (SlllDE) 

la. circunscrição. 
2a~ circtlnscrição 
3a~circunscrição 
4a~G· °Vlunscrição 
5a~· c ir\... 'scrição 
6a. circllil~ 'rição' 
8a. circunsclição 

10a. Circunscrição 
.11a. circunscrição 
12a. circunscrição 
13a. circunscrição 
14a. circunscrição 
15a.circunscrição 
16a. circunscrição 

LOTAcJO 

Cr.$ 15.903,30 
47.254,30 
42,652,30 
25.376,10 
39.420,90 
48.632,90 
14~551,40 
12.832,60 
44.606,90 

100.000,00 
100~000,OO 
100~OQO,00 
100,,000,00 
100,,000,00 
100.000,00 
100,000,00 
100~OOO 00 
100,,000:00 

77.968 70 
100.000:00 
100~000 00 
100.000:00 

8&.113,80 

- - - - - - - - -
. PERMUTA DE CAR'rORIOS 

PATA DO mSPACHO 

25.4.49 
8.2.49 

21.4.49 
8.2.49 

27.4.49 
27.4.49 
1.2~49 
3,,2.49 
7.3.49 

5.4 •. 49 
3.3.49 
3.3.49 

31.3.49 
7.4~49 
7.4.49 
7.4.49 
8.4.49 
8.4.49 
8.4.49 
8.4,,49 

, 8.4.49 
8.4.49 

Em sessão ordinarias de 2 e 9 do mez p. passado, foram apre
sentados á Assembléia Legislativa, pêlos esforçados e estudiosos 
deputados Exmos. Srs. Major Porphyrio da Paz e Joviano A1vimbem , 
fundamentados Projetos de Lei, sobre permutas de (Jartorios de igual 
naturesa CU com um anexo, mesmo de entranciasdiferentes. . 

" São VOzes autorisadas que se levantam em favor da classe, ten 
do repercutido favoravelmente entro os serventuários de justiça, 
que atc$ a presente data nada de concreto foi resolvido á seu, favor. 

Oxa1a que tão justas e oportunos projetos tenham pronto anda
mento e definitiva soluçãoo 

," _ _ _ _ M _ _ _ _ 

o presidente, em exercicio da nossa Associação recebeu dos 

Srs~ José n. Negri, presidente e lüfredo .t\roe Castro, Secret~rio, 
. • ri- "- ." , 

do Comi te Permanente, de Buenos Ayres·, uma afetuosa carta na qual 

acusara o recebimento da contribuição de Cr.$3.918,40, qUe esta A§. 

sociação lhes enviou para a manutenção dos organismos permanentes 

creados pelo Primeiro Congresso do'Notariado Latino, 
Gratos pelas suas amaveis referencias á nossa ASSOCiação. 

, 



si 

PONTO FACULTATIVO 

O Tribunal, tomando conhecimento de l.lIlla representação dirig.1. 
da á Presidencia, decidiu que os pontos facultativos não se esteu 
dem aos trabalhos forenses. Todavia resolveu recomendar aos srs. 
juizes a que, se.mp;re que possivel, evitem designar audiencias para 
os dias que costumeiramente são dec1aradost pelo Poder Executivo, 
de ponto facultativo, a fim de não causar dificuldades aos advogã 
dos que, nesses dias, ficam impossibilitados de entrar em seus 1'9l.l. 
cri torios, pelo fechamento dos respectivos edifici os. M _ _ _ _ _ _ _ _ 

PROVIMENTO DE CARrÓRIOS VAGOS 

Tomando conhecimento da representação formulada pela Associa, 
ç50 dos Funcionários de Cartório e Associação dos se·rventuários de 
Justiça do Estado de' São Paulo, deliberou o Tribunal, <.lue, na aou 
formidade do disposto no artigo gQ 'do Ato das Dispos~çoes Trans!. 
torias da Constituição Estadual, se .promova a abertura de concur. 
so para. provimento dos ofici'os de justiça. 

- - - ~ - - - - -
PR0CURAC10 EM CAUSA PROmA 

. 
Em recente Acordão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, 

confinmou a sentença de um magistrado que em luminosos consideran 
dos e-arantiu o direito do outorgado procurador in - rem - suam,de 
continuar investido nos poderes que lhe foram em vida do outorgan 
te COnferidos, os quais, cmbora môrto este, .continuam em Vigor p~ 
ra todos os efeitos •. 

Portanto não existe controversia sobre a validade daprocur~ 
ção em causa propria que não se extingue pela morte do outorgante, - - - - - - - - -

ANIVERMRIO NATALICIO 

:a: com toda • satisfação que registra o "Boletim" a passagem 
no dia 11 de junho p. passado, do aniversé1rio, natalicio dO Exmo. 
'Sr. Dr'. Cesar Lacerda dfl Vergueiro, digníssimo Secret~rio da Ju,a 
tiça do Estado, . _ 
. Sua Excelência,c~·.lb p:lJitico desfruta de incontestavel prest.i,. 
gio, como cidD.dão e amigo, de grande circulo de merecidas relações 
de àm1sades e simpatias, como Secretário da Justiça, trabalhador 
e justo nas suas de?isões ~ de~pachos, verdad<3i ro poder moderador, I 
tendo po~ méta pratlcara Justlça acima de tudo e sobre tudo, como 
serv(mtu~r!o jamais deixou d: assinar os registros e verificar a I 
sua exatldao, atendendo aOS ~stores de sou cargo e simUltaneamente 
aos seus. inumeros auigos, da Capital e do interior, que diariamen 
te enchem as suas salas, r.1antendo com todos o fogo sagrado da sua 
cativante palestra • 

. -" S~a Excelência, ];'ois, ás felicitações da Associação dos -
Servcntuarios de ,Justlça. 

- - - -- - .- ~ -
O nosso colaborador Ribas, viu ha pouco tempo.t cidades novas 

na Noroeste, se despovoando por falta de compNençao dos ~oprie
tarios de terras que não souberam prender os seus colonos às suas 
fazendas, 

Os serventuarios devem esclarecer esses donos de fazenda que 
devem cultivar o so19, pagando bem e dando relativo conforto aoS 
seus trabalhadores, antes que seja tarde 

-------
BOAS PERSPECTIVAS 

Parece-nos. que ,em breves ~as serão solucionados diverso's d~ 

f
c:etos favoravelS aOs serventuarios de justiça, como se esta ve~i 

1cal7-dQ pelas publicações no "Diário Ofic!al", graç,as a energicas 
provldencias dos nossos dignos deputadOS a Assembléia Legislativa 
do Estado. 



- PRpVDWITo DOS CAATQRIOS DO 

d1F.GTSTBO CTV;rL. -

, 
Os jornais desta Capital publicaram ser pensamento do 

Elcmo. Sr. Desembargador Presidente dq Tribunal de Justiça, :f'~ 
ser com que os eXEloos desses cartorios sejam prestados peran 
te os Meretissimos Juizes de Direito das respectivas comarcas, 
com um advogado e um serventuário nomeados pelos aludidos ma
gistrados, para comporem a Banca Exanunadora. 

Em tempos idos eram assim tais concursos, mas deram re
sultados negativos, pois a politica invadia nesses atos t não 

. pelos Juizes de Direito, mas perante os outros membros ela Co
missão eo resultado era muitas vezes ser aprovado um candidi, 
to protegido em detrimGnto de outros, com mais folha de servi,. 
ços e tempo de exercicio, mas sem ligações politicas.Iaso não 
C!'I',llD. genera~de mas EIllr.mitos casos, porem tudo passado para 
a esí'éra imediata do l'ribunal de Justiça, normalisou-se per:f'e1 
tamente. 

Outra lembrança que parece não colherá bons resultados é 
a aplicação do Dec. 51.20. totalmente revogado pelo Dec. 12.5~, 
apenas revogado ao parte e que vinha sando aplicado. 
. Enfit1 o M.· Presidente do Tribunal de Justiça COt1 seu alto 
saber, dentro da lei e justiça resolverá tão palpitante assuD 
to, 

.... _""-----------
RECIBO CClWJM 

De rJais de Cr.$ 200,00 até Cr.$ 500,00 Cr.$ 
" "" 500,00 até s.coo, 00 _ 
" "" 5000,00 por 50000,00 _ ou fraç,ao 

llBis o selo de Educaçao e Sauda 
RECIBO DE ALUGUEL SEM CONTRATO 

De mais de Cr.$ 20,00 atéCr.$ 300,00 Cr.$ 
11 n I' 300,00 até 500,00 
11 "" 500,00 até. ~. 000, 00 
11 "" 1.000,00 ou fraçao f.Bis o selo de Ed~ 

LETRA DE CilMBIO E PROMISSORIll. 

De mais de Cr.$ 20,00 até Cr,$ 500,00 Cr.$ 
" 11 li ·500,00 ató 1.000,00 
" "" 1.000,00 oUfraçíl:o 

mais o selo de Educação a Saúde. 

- - - - - - - - - - -

0,50 
2,50 
5,00 
5,00 

° Tribunal de Apelaçãio, deste Estado, decidiu nos agra

vos ns. 44.096 e 44.108, desta Capital, que nos executivos fi2 

cais o pagamento das custa prefere ao da fazenda. 

0000 IIII 0000 

I 



D I R E T O R I A 

Ibsen da Costa Manso. 
Dr. Armando Costa Magalhães 
Dr. Franoisco Vergueiro Porto. 
Dr. João Neves Netto ... 
Dr. José Soares de Arruda 
Dr. Otavio Uchôa da Veiga 
Dr. Silvio de Bueno Vidigal 
Dr. Valdomiro Lobo da Costa 
Waldomiro Borges Canto . 

CONSELHO FISCAL 

Dr. Brasilio Machado Netto - Presidente 
Dr. João Alvares Rubião Filho 
Dr. Antonio de Carvalho Saraiva Junior 
Dr. Antonio A. Firmo da Silva 
Abner Ribeiro Borges 

SUPLENTES 

Elvino Silva .. 
Maj or Léo Lérro 
Manoel Ferreira Laranja. 
Rioardo Normandià Moreira 
Dr. José Procópio Junqueira 
Tristão Carvalho .... 
DI'. Dario Ferreira Guarita. 
João Baptista Ferreira Filho. 

I 

Presidente 
Direto!' 
Diretor 
Diretor-Secretário 
Diretor 
Diretor 
Diretor 
Diretor 
Diretor-Tesoureiro 

Campinas 
São José do Rio Preto 
Santos 
Rio Claro 
J ail 
Casa Branca 
Araçatuba 
Olimpia 
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