
ImOlEl'UM 

·DA 

Associação dos Serventuários 

de Justiça do 

Estado de São Paulo 

,..--------_ ••• _-_ .• _---
SEDE SOCIAL. REDAÇÃO, 

RUA SENADOR FEIJÓ N.o 176·11.0 Andar 

Solas 1109 a 1113 - Caixa Postol, 209-A 

Telefone 3-3888- SAO PAULO 



, "f" .", 

BOLETIM J)', :;SSOCIl.Ç::O DOS SÊRVENTur.RIOS 

DO liI8'1'ADO DB s.'tO PJ\ULO 

DE JUS'l'IÇ1\ 

.--~~----~---------------------------,---------~ 

~. __ ._.m_O __ I ____ ~ ____ Sã __ o __ pa_U_l_O_' __ l_~_d_e __ s_e_t_em_br __ O __ d_e_19 __ 49 __ ~ ____ N_A __ 7 ____ --4 

I !----------f----·-;-O L~ O R .~ ç :: O -)----.---

I 
I 

I 
I 

A?OfiENTADORIA DE EacREjyENTES DE CARTÓRIOS 

Necessidade do amparo á classe --- O ~ue se fez no ~~~ --. ~ 
projeto , discutido pela Assembléia Lei Slativa --- F~ fe o :s 
sunto o deputadÔBrasllio Machado Na o; 

o deputado Brasilio Machado Neto, presidente da Assembléia Li 
gislativa do Estado, proferiu sabado ultimo a seguinte palestra sQ 
bre a UEosentadoria de escreventes de cartorio: 

"Nao 6 de hoje que so vom cogitando, sériamente l do garantir 
aposentadoria c outros benoficios d dedicada alasse dOS escreventes, 
~\UxiliD.res de cartorios c oficiais de Jgstiça. O projeto do autç
riu do nobre deputado Alfredo Fnrhat, ha poucos dias submetido a 
~preciação da Assembléia Legislativa do Estada, bem como as emenàas 
que lhe foram apostas, tudo isso, em resumo, tra~uziu um propoaito 
salutar, de amparnr o proteger operosa classe ate agora olvidada. 

ReOvrdo-me que nos idos de 1931~quando er~ diretor da AssociA 
ção dos Serventuários de' Justiça do ErJtado da &\0 PaUlO, sendo So
cretario da Justiça o sr. F~orivaldo Unhares, proourei dar tiel a 
cabal cumprimento a êsse justo anseio ÕI\ classet 1n1ciando estudos 
juntamente com o tit~ da pasta, os quais, inrelizmente, ndo pu
deram chegar a bom termo. 

Com o advento do imperio da ~ei, e já'no governe .~ndo üe ~ 
les Oliveira, empenhai-ma no masca0 sentido. Novos estudos foram feJ. 
tos, scopre coo o objetivo do ~parar a classe através do instituto 
hurlunitario da aposantadoria. Nos governos da Fernando Costa, cujo 
nODe declino ooe saudada e respeito, e do GObo.:l.xador José Carlos de 
Mncedo Soares, o teDa fei retOCAdO, seepre eo função da necessidade 
de p~oprorcionar aos serventuarios da justiça as regalias a que êlas 
fazeu jús, pois n.~o se coepreende que~ ao toroino de una carreira 
do abnegaçâo c de trabalho exaustivo, não possam desfrutar do repoü 
so rermnerndo, premo .1usto, eeo dUV1d6~. Ellguma~. que eles vão agoM. 
Goniu1star, como os d&Jnis servidores. 

#E beo de ver que defrontmlos seopre coo a dificuldade darese~ 
vu tecnica que a ciencia do seguro social exige pare, êsse fino No 
caso vertante, o projeto do nobre deputado Alfredo Farhat, be.o cooo 
o IJubstitutivo do nobre deputado Osny Silveira, e as eru.lndas apre
sentadr'.13 por outros rapresentantcs do povo procurando regular a apQ 
sonkc1oria dos escraventes, nuxiliares de cartorio o oficiais de jll§. 
tiçc", bon cOrJO o dos scrvcntuarios, parece qUe assegura0 os oeios de 
que Este,do não pOda prescindir para oferecer êssa beneficio, sendo 
cox,:to,quo'no entenger do nobre autor do projeto, nau haverá necess.1. 
jaue G.e reservRs teenicas Ilafl de obviar 013 anos de earoncia, de acCl:' 
~ C~L1 '7 cienein do seguros oeial. Para fazer :t'ElC~ {s despesas, s.:1rá 
~nsbtu~d(~ a "Taxa da Aposentaj'loria dos Funcionarios de Just.1ça", 
a qU&l será arrecadada pelo Estado 00 estm.lpiJ.ho.s em tidas pelo Te
souro. Os fundos neeessarios á. concessão de aposente.doria serão f0ol: 
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;. •. r foroados coa a contribuição oensal o obrigatoria do 5$ pa~a pelos e§. 
! I creventcs e clcoais auxiliaros de justiç1'\, coa a o.rrecadnçao ou este;;! 

I pilhas da taxa a que fiz referencia, coa0 adicional á razão do 5$ ~ 
bro eoolunentos dos serventuarios do justiça, co todos os feitos, e& 

, crituras, registros eo geral, publicas-famas, certidões, reconheci 

'

[lentos de finJaS e quaisquer outros atos prntlcados polos serventus:l 
rios de justiça c pelos funcionarios c auxiliares quo foro o beneii-

t ciados con a aposontadoria. , . 

I 
Dir-sc-ú que a coletividade não esta co condições de arcar coo 

despesas desse porte, que a "Taxa de 1.posentadoria", irá encarecer 
os feitos, as oscri turas, os registros en gere.l, todos os papeis ,efl 
S\,ll:l[\, que deveL1 obrige.torianonte passar pelos cartorios. Mas a ver
élp.de é que os escreventes, os auxilie.res de cartorio e oficiais de 
justiça não pode0 continuar neste desaoparo, seo direitos nao bene
ficios J quando hoje en dia todas an classes racebeLl, quer dos pode
res PUblicos, quer ~~s instituições privadas, favores que expriuea 
conquistas sociais e nas quais todos estnnos interessados, sincora
nente 1 Cf.l aprirJorar, cada vos r.mis o 

outrossiu, é preoiso ter presente o iuparutivo explicito do a2i:, 
tigo 10 do J\to das Disposições Transi torias da Consti tuiçüo Esta.dual 
de 9 de julhe de 19470 atravez do qual ficou plenaoente assegurado 
aos escreventes e deLlD.Is auxiliares de cartorio~ o direito da aposon 
tadoria o pensões, Ik"l foma que discipl1nasslil o E a ASSOL1bléia Logi,ll 
lativa, procurando regulaoentar o dispositivo constitucional, nada 
Luds faz do que cUf.lprir o seu elever, sensivel a W:l!l reivindicaç:ão -
contra a qual ningueu pode invocar argunentos serios, aleo'de Dais 
porque os escreventes de c/?rtorio oxercen funções pUblicas • 

. úllús, o legislador, no caso eu eXaL1O, agiu cou prudenciD. e e~ 
pirito hUtk~tario, nCo olvidando os escreventes, auxiliares de car I 
torio e oficiais de jutiça que não podeu aais trabalhar, já esgotada 
a sua capacidade funcional o aguardando, confiantos, a oodidn do al
to alcance social que o Legislativo paUlista procura olaborar eu seu 
favor. 

Conhecendo, COf.lO cOnheço, a vida afanosa desses infatigaveis -
servidores publicos, os quais não Dodeo sacrificios para beo servir, 
sinto-r.lO á vontade pera aplaudir todes quantos estão agora procuran 
do dar corpo ti antiga reivindicaçuo que se consubstancie no projeto 
de lei eu apreço; ber.! cono nas eoendas que objetiva0 proporcionar ~ 
P?USO reDune;:ado, nurl fio do carreira, aos que hcuvereo prestado s~ 
vJ.ç os OLl. orgaos auxiliaros de justiça. . 

Sora W:l estiuulo ve.lioso parn a classe. Estou corto de que os 
servontuariús e dOL~is auxiliares de jUstiça

l 
regulado o dispositi

vo ~onstitucionalt saberão couproonder o asp rito que ditou a alabo 
raçao do generoso e equitati~o dispositivo constitucional, traduzin 
do o seu contente.üonto atraves de W:l esforço ainda i:'laior pelo apr! 
Lloraoento desses serviços especialisados. I 

. t poss!vel que ~ proposição aprgsente falhas, $ provave1 que -
eXJ.stru:l senoos no projeto. Inegavel e, parcrl, que alo resultou de \O 
10llvav01 prQposito buscando preoiar dJ.gnos patricios que tão beJ;1 cu.! 
turun (lW"\diçtro de trabalho da gante paulistaT,. . 
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RlWISTA INT)l:..mfAQJ;ONAL D:mL NOTARIADO 

Recebemos, com muito prasar, o primeiro numero dessa ReVista, 
editada em Buenos Ayres pelos nossos colegas portenhos. 

Nesse numero, acompanhado de elogios, muito merecidos, foi -
transcrito o artigo, publicada no nosso Boletim, pelo nosso colab~ 
rador Dr • .I\ntonio Augusto Firmo da Silva. 

Retribuindo essa gentilesa VE\lllOS onvir:r, de hora em diante o -
nosso Boletim áquela Revista. I J 

__ , ________ 0_
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B!ZlISTRC ÇIYJ;;;' PE ~§ !fAtURAIS 

Carmem de Almeida Sampaio 
Escrevente do Registro Ci 
v;f.l de Itú. 

Reportando-me à importância dos atos do Estado Civil e ao 
coment~rio feito pelo eminente tratadista Serpa Lopes ~ a pa~. 
103 e seguintes do seu importante tratado "Registros Publioos 
sobre n necessidade de amp1jQQâo a aperfeiçoamento dos servi
ços pertinentes ao registro civil das pe~solls nnturais, afoitEll 
me a este comentário, dando estas sugostocs desprotenoiosas me~ 
cô dla~uma prática o observaç~o no exercício do mou cargo. 

Fala o renomado tratadista menoionado da neoess.idade di uma 
amp1j~ç50 e aporfeiçoarJonto no sentido de dar aos assentos do 
registro civil uoa forr.u concentrica capaz de facilitar a iden
tificação das pessoas neles diratntlente envolvidas, referindo-se 
até ao "Livro Fnuilia" usado na. França. 

Seria, a meu vôr, mn passo nesse sentido se,-pe1o oasamen
to, ti vesser;l os contraentes direi to 1.1 duas certidoes para prova 
do ato; uca já eo uso conforce art. 53 do dec~ 4.857 c outra e~ 
clusivarJ.ente para - "(motações futuras", cuja conservação fOSAe 
obrigatória, ben assio sue apresentação quando do casaoento di 
corresse qualquer fato. O chefe de cado fatlilia que Se fosse :i.n!L 
tituindo, ficaria con U obrigação.de conservar aquela cortid~o, 
::;prcsentando-a ao oficial do distrito ondo tivesse de registz;ar 
UIJ filho que lhe nascesse, quo casasse t aseir .• COIJO qualquer obj. 
torefercnto à pessoas do sua f~i1ia. 

Refiro-oe a m.~ certidão porquanto a caderneta acarretaria 
despesas, a não SOl' que, de oanoira razoava1, fosse detaroinado 
seu forneciL.onto gratuito ou con pequena recuneração~ • 

Para oelhor alcance deste procésao oistor se faz que, a -
oargorJ do têroo de casaoento, na coluna das aver'bilções, se fi~ 
eco obrigatóriaoente as anotações, onbora abreviadas e resuc1das 
OLl cons'onância 001:1 as fai tas na oortidão; todo filho que fosse 
na(icendo -' li r.1aX'gt.lO sa faria a anotação t deixando-se Ut1/lS duas ou 
tres linhas quando so anotasse o segundO naSCUJento, para qual
quer outra anotação advil~ de fato posterior relatiVO àquele • 
prioeiro filho. Do f .• esoo Llodo, fosse o oficial obrigado a t'azer 
conunicar,ão aO cartório respectivo., para as devidas anotações, 
quandO nao tivesse realizado o casGltlento no sou distrito. 

Outra finalidade soria alcançnda; e de grande ir.lportância d 
perfeição dos registros de nascioentó. Pela apresentaçno da ce~. 
tidL'to referida, v Oficial copi~riu no registro a fazer, os nocos 
nola consignados dos pais e avos, extinguindo, no decorrer do _ 
tenpo, cor.l essa disparidadCl r.lui to COí.lULl que se nota quando se CO~ 
frontru.l cortidões do vários irnãos, entre os nones nelas consi~ I 
doo. ! 

~ principal causa desse deploravel fato é ficar o oficial, as 
nais das vezes, à f.lercê única.nente do declarante, cujá cá pronun
cia, grau de cultura o dofoito de nenória levan-no Quita0 vezes -
involuntárianente a orros graves. 

Dispondo o oficial do teopo, eu ao tratando de registro de 
ooscioonto de pais que se casarCJ:l no cartório a seu c~go, COr.1 ceI; 
to trabalho, conte; COl.l o recurso de una oonsulta ao termo do cas,!! 
Llonto oxtra~ndo dele os nooos l f.w.S neu senpre isto se dá, El assirJ. 
8e11(:'0 1 os nones sEio escritos cor.lO beo pode ole ouvir e entender~ 

. Se 2. certidão de casa.nonto, pr~~oi~~ via, pUdesse SOl' conseI; ; 
V~,c1?'l esto., pelo nanos, gp face dos reg~stros <le nascir.lento, aux1 i' 

lJ.ar a nc:sto ponto, l:1as e raro aquele que a pode conservar, dada a 
necossidE.de do cnv~á-la a Ut.l instituto ou repartição qualquer e ha, 
ver despesa para. a aquisiçnç. 'de outra. Cou o fornecuJ.cnto de duas;: 
cone sugiro, e ni'\o podendo a do "anotações futuras" Ger aceita por I 
repartição algm.la, soria facil, cabivel c hananc. a eXigênCia e -

i_. __________ .... _ , __ ._. __ . __ --------_._ •.. __ .. _- .".'. 
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I o obrigato~iedade da conservnçãc e apresentaçüo eb Desoa por oca

sião de qualquer ato ou fato a registrar, relativo à uesoa fauilia. 
i.ssir.1._semlo, queu sab~ ~ogrE.ri.Cf.lOS alguua cous~ 0t1 favor da 

concontraçao e 1".1!.'I1or porfe~çao do!! atos elo Estado Clvil (lando ao"III 
GISTRO CIVIL DAS PESSOAS :-ri.TURl.IS" Uf.1Il forr.1I1 uais concentrica, a -
par do inpórtante problema relativo aos nor.,es. 

000///000 

{.MP.IFO j,~ .. MILI.\ 

Carlos Fisueiredo Junior 
2~ Tabelioo denotas de 
Batatais - Est.S'Paulo. 

O Instituto de Previdencia do Estado de são Paulo, nos Doldes 
do que fazia a Caixa Beneficente dos Funcionários PUb1100S l garcm
te aos servontuarios de justiça 00 geral, o direito de se nscrev~ 
1'00 facultativaoentel uantondo, 000 o pagaoento das contribuições 
res]2ectivas, uu pecu io, uo seguro de vida, cuja ioportancia revel: 
terá, após a oorte do contribuinte, aos sous herdeiros beneficia -
elos. 

o nuoero dos conponentes desta grande classe de servidores da 
justiça oo.nosso Estado é bastante elevado e, no entanto, o nuoero 
daqueles quo fazoo parte do Instituto, que se inscrevernr, a procu
rar.. Lmnter eO'dia o seu peculio é s1oplesoente irrisorio, insigni-
ficante oesooi . 

POUCOG teo cOL,preendic1o a necessidade de .r.mnutenção de uo pe
culio de tal natureza, que realJ'.lente representa al'.lparo futuro li: fã 
Lülia, pOis é sabido que a ~w.io~ia absoluta dos servidores da Jus
tiça, ao faleceren, IUlda deiXa0 aos seus, de vez que o que ,s:anharao 
durante UOD, viáa inte:l.ra nal deu para a oonutenção e educaçao de fi 
lhOSG outras tantas despesas acarretadas pela pro~ria profissão,
dentro da sociedade eoque viver.J.~ 

Neu se diga que ó dificil e dispendiosa a L~nutenção de tal p~ 
cUlio, pois ó sabidc que as tabelas do Instituto são baratissiuas, I 
ce acordo cou a idade e c,quantuo do seguro, sendo ce~to que nenhy I 
nC\ COIT.flanhia de Seguros pode concorrer eD I:mteria de tabela coo o 
Instituto. 

O quo existe de fáto é UlJ certo desleixo, falta de previdenci~1 
dós sorvi dores da justiça eo tal sentido e isso eu posso afiruar - , 
porqua, não obstante na~ ter Q ver coo a vi~~ dos outros, tenho oel 
er.lpenliado uesuo coo oeus colegas par11. se inscrevereI:! e oanter seus 
peculios e pouca cousa tenho visto eo tal sentido~ 

Seria oedià.a acertada e [mito proveitosa para a classe, que a 
ir~crição fosse obrigatoria, COCJO o é para os funcionários publicos 
en geral, forçando assirJ a propria lei! os servidores da justiça a 
garantireo para suas fal.1ilias ur.l pecullo, por nenor qua fosse oas i 
que nui to serviria, especialJ'.1Gnte para as viuvc.s que fiCa0 geraloen I 
te rw. pobresa. -I 

Neste sentido faço aqui uo apelo a todos os oeus conpanheiros I 

c~e classe, fazendo-lhe vôr que deveuos aproveitar dessa faculdade I 
que nos concede o Instituto do Providencia, justanente agora que ~o 
vos horizontes so vislur.lbrE:.!.l para todos nós GLl face do oedidas que
ostlio sondo touac1as pela 1.ssembléia Legislativa. co favor de toda a 
classe~ 

00000/////00000 

Para organisar ü dirigir o banquete a ser realiS11.do no dia 2 de 
c:utubro,_ DI.AtlO ·}TOT4.l'UADC,fCi OIlCIl!':;'cgudo ,1 D:f. Oota.vio Uchoa da _ 
Vaiga.. 

As adesões deverão ser enviadas até o dia 20 de setembro, pró
ximo futuro, acompanhadas de Cente e Cincoenta Cruzeiros. 

,0000////0000. 
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PRoyprnwTOS DE OFicIOS Dl!! JUSTIÇ •• 

José de Godoy Bueno - Oficial do Hegistro 
de GuQrantã - Estado de são Paulo~ 

Estanos coo aproxirJadacente lBO cartórios vagos} sendo que 90 
novos, !(reados pela Lei 233 de 134 de dez6obro. de 1948, que as t§:o na 
depondencia de concurso af~n de serao instalados, o ~s grave ainda 
é quo 9 desses distritos j~são tarJbén sédes de ounic!pios t instala
dos COl:1 suas Prefoi turas e Cbras, não tendo ainda cartórioS, caso 
virgOf.l na História Paulista e o que veo prejudicando grandeoente as 
populações~ 

Coo a prooulgação da Constituição Estadual, eu 9 de julho del947 
for~l exigidos parn os .proviaentos de cartorios o concurso de provas 
o títulos, conf'ome se lê no •• rt. 9Q do ;ltO das Disposições Coneti ty 
donais Transit6riGS : atá que a loi ordinária regule ar.! definitivo 

. a ootéria, dependerão de concurso ele provas a t:!tul.os t8das as none~ 
ções para serventuários do cartórios o oficios de justiça, inclusive 
os Que até aqui eratl de livre provic.onto do governo". 

N50 quiz o Legislador Consti tu:1nta intarrooper os provir.lentos 
dos ofícios de justiça ,m'is apenas' sujei tá-los ao concllrso de provas 
o títulos. Entretanto, o ~Jo. Sr. DesaobargadorMário GUiaarfies, -
quando na Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça! conforne se lê 
no Diário·Oficial 2& Justiça, edição de 16 ~e Julho de 1947, ao res
pondar consulta acerca da conveniencia ou nao de ser~J SUspensos os 
concursos pare provitlGnto de divársos cartórios .. eo face do que di§. 
põe o elito preceito constitucional - houve por beo dAr inteli~ência 
divérsa a CJ.ue diz' o Legislador, senão veJnoos: "Esse artigo 000 á uo 
prirJor da re~ação~ 1.0 que s Ol.\r.l os seus ternos nÃo oe.is pOdar~ haver, 
desde já "ate que a lei ordinária reguleGO definitivo Q qa.tária1', ll.Q. 
ooações, para serventias e cartórios seo o requisito de títulos epr~ 
vas. COl:10, poZ'écl, seo lei reguladora, realizar concursos de provas ? 
Os dispositivos legais, é ,que virão dizer a quGO oabe ~ nooeação, co-
00 se' faz a classif'icaQão dos oandidatos, quais as oatério.s eXig:Lveis 
etc ... ' 
, Por conseguinte, depois de l.ei, e não "até queasto. regu4 a tlat§: 
r!a ll , cooo erradaoente se diz, é que se pode0 realizar concursos, nos 
temos fixados pela ConstitUição, havendo 130 todo o caso, uma proibi
ção, cuopre acatar, qu~to possívelt o dispositivo oonstitucional, p& 
lo que deternino sejar.l SUSpClllSOS todOS os concursos, atS que seja pr~ 
uulgada a lei sôbre a oatér:la"~ . 

Cuidou-se na .isseL1bl~io. da legislação da r.1."1.téria, mas na Coois-
850 de Constituição e Justiça, foi o~arecer do relator, Ilustre Depy 
tado Juvena1 Lino de Matost deSfnvOráVd11 e assitl antes de exacinado 
dC:JfinitivnfJGnte pela dite. coru.ssão, reso vau a uesm Aasemblt$ia 9,US
·cult2.r o Tribunal de Justiça, s~bre o Seu ponto de vista, e se deante 
(1.8 fatos novos, reconsideravc. a ,interpretação dada, ao disposi ti vo ,_ 
constitucional pelo ex-Presidente Desembargador Mário Guioarães~ 

Exaninando detidacente o assunto, deliberou o Tribunal em Sessão 
Plí;loo, que se pro.oovesse a abertura dos concursos para provimentos de 
oficios de justiça, ficando o uesmC sssia reso1vido~ 

.;t~ uqui tudo ber.l estando poréJa aguardandO coo'bastante aIiBiedâ 
de a~Sil:l cooo toda a classe, os decantados concursos ~ A ansiedade tem 
béo e de saber quais os decretos n screo aplicados~'A exigência cons
titucion~l refere-sc a concurso de provas e't!tulos~ Serão feitos os 
Ll.ois sir.mltaneanente ? Tenho essa. impressão. Vanos ver o que existo -
ao nossa Legislação: O decreto-Lei n~12.520, de 22 da jan~iro de 1942, 
regula SOl:lente o concurso de t:ltul.os~ O decreto n.5~120t de 21 de'ju
lho de 1931, regul.a o de provas, oas apreciando' taobá.t:.l os títulos. ,.0 
(lecreto-le:i, 11.058, de 26 de abril de 1940, art. 80, inst.ituiu o con
cl!,rso de titulo eo prir.loiro lugar a de~ois da provas e títulos quando 
nao houver candidatos ao ooncurS9 de tJ. tul.os, ou quando os inscritos 

.não foreq habilitados. O teopo de 5 anos do exercício dos oandidatos, 
serventuários ou escreventes ara exigidO pelo decreto 5;120, dioinui
do para 3 pelo decreto n.10~355, de 21 de junho de 1939, 

.i 
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revigorado para 5 'no de nÚf1ero 11.058 e cantido no últioo decreto-lei 
a respeito, ou seja o de nuoero 12~520' 

Consta segundo declaraç5es a Ioprensa pelo Ilustrndo Presidente 
ao Egrégio Tribunal de Justiça, Deseobargador Thcodoo1ro Dias, que é 
pensClJ:lento de voltar a forca antiga de os concursos para os curt6rios 
do Registro Civil sereo'feitosnas sédes das cooarcasl_cooo sc fazia 
ao teí.1po do decreto-n.l.437. de 7 de ~ever~l.;'0Nde 19U'(1. Sou contro. -
ossa oedida e p.enso 'lue a classe taobeo o e. )lao que na, o tonharlOS c0,n 
fiança nos nossos Juizes de Direito, a qual e absoluta, mas por~ue 
foi tos perante o Tribunal poderão concorrer serventuários e escreve»' 
tes de todo o Estado e facilita aos esforçadOS no acésso da oarreira. 
Fei tos nas comarcas poderão passar despercebidos de tlUi tO.B e no Tri
bunal dôles todos tOfJarão conhecioento. N6s progredioos nessa parte 
e não quereoosretrogradar. 

0000// / /0000 

HORAS DE usm 
Ribas 

I.ssl.llJioos voluntariaoente ri tarefa de caoetear'nossosleitores 
coo estA seção e ouoprindo-àr ~iá-nos aqui pa.ro. tal. 

, O nosso escopo principa e bradar pelos,interÇ.sses dos serven-
, tuarios ele i!.ustiça, especialoontc pelos dos escrivaes de paz. 

COf-10SaO, ou f.lelhor, cooo soo~s de paZt conosco não haverá brigas. 
, Teoos receb:l.do cartas de colegas nos 'dando sua solidariedade p~ 
lo' oodo cooo nos tef-10S condusido, propugnando pelo interosse da clas
se.', . 

t-nos ucconforto,uc praser. 
Passeoos I;iois á nossa ta~efa. 
8000s e ja. proclru:lar.J.os (lue achllOos que ce.rtorio, não deve, de f~ 

te, sel' (leio de fortuna, ,e sio, oeio suave de viela seo arrocho, vois 
oasorvontuarios de justiça preciSa0 apresentar .. se em seu cartorio e 
no pUblico decentemente trajados e não com calças ratas e sapatos v& 
lhos expelindo pen1cilina~ , 
. A familia do serventuario , da mesma f6rm~t sem luxo, masdecen-

temente, pois por forca. do cargo do seu chefe é forçada a tomar parte 
na melhor ,sociedade, 'de modo a. MO seenvergonhar~ , 

Mas perguntamos. Com o atual Regimento de Custas ? Impossivel.De 
satualisado, ooloca muitos serventunrios na contingenoia de recorrer<l', 
aos e9~oficib embora constrangidost.mas, como exeroer seu cargo coo 
natcrlal cárissioo, alugueis elevud1ssioos e a.uxiliares ioprescindi
veis p.'),ra poder ser atendidos os pedidos de certidões gratuitas para 
fins oilitares, eleitorais, pOliciais, assistencia judiciaria, porte 
do corroio, QQpas livros talões, atos do ofioiol gratuitos, para po
bres, no que os cartorios do Registro Civil estno sobrecarregados e -
nisso sfio ferteis~ 

A etapa da aposentadoria est~ venoida~ vaoos pois a do Regioento 
de Custas~ O operoso deputado Dr. Alfredo Farhat já levou ao cOnheci
oento da Asseoo1éia u opinião e observação de ~ do ilustrado DeseQ 
bargador e Corregedor Gernl! da situaçã'o nw:>'l. õ.ãIõrin iopre ss i onante, 
do oficiais do Registro Civ 1, que viveu coo ~ renda infi(~ de seus 

:' cártorios, aos qua5.s pelo concurso que prestar.l a popuJ.e.ção oereceo ao 
t paro, aoparo que s6 poderão consegui-lo oelhornndo as custas do Regi: 

\ 
oento respetivo, para tacbeo liberta-los dos ee=0(1cioé 

O Ribas, velho serventuário de justi~at q~e Já peraobulou pelo in 
I terior três' partes da sua existencia, está de olho aceso, eobora. já -

[~io ~lbaçado para atirar-se á aposentadoria e-fasando castelos de de~ 
cançar e divertir-se a beira dos corregos 000 seu banquinho e vara de 

I 
pe,scar, para. encher fieiras de laobaris ou tara!rast que são cais ca(~ 
radas, :It o ~ue está p1unejando, oa~ uc tanto deSCOnfiado das suas per: 

I nas, e si nuo der certo, outros assuntos, é couo diz o ditado •• Néca. 

000///000 

<_._------------------------' 
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1 LEI N, 418, DE 12 D~AGOSIO DE 1949 

~~.o regime de férias do Tribu~t 1 
Üst: ça e da administracão do Palãêi o e. 

. Justica .. 

Árt,.· III - Todos os funcionários do Tribunal de Justiça e da Admini~ 
tração do Palácio da Justiça terão direito a 30 dias de férias anuais 
que serão gozadas .. durante as férias forenses, em periodo que 
o Presidente do Tribunal designar, do acôrdo com as conveniências do 
ser~iço publico. 

Fnrágrafo único - Em cas os .excepcionais, poderá o Pre.sidente deter
minar qUe sejrun gozados om outros periodos do ano as férias de. alguns 
funci oná·ri os , so assir, e:x;igirom a natureza de suas atribUições o as 
nocess·idados do serviço publico. . 

hrt. 2ll - O disposto no. artigo antori OI' so estende aos demais fun
cionário;s da Justiça, cabondo aos juizes, cuja jUl'iscüção servirem,a 
designação do periodo em que doverão SOl' go~adas as férias. 

Art. 3Q - As férias para os úscrivães dos cartórios oficializados 
serão sempre 1914 . ."is às dos membros do Ministério PUblico, podendo ser 
gozadas por inteiro ou parc~ladamentc. 

Art. •. 412 - Esta lei entrara e~ vigor na datE'. de sua publicação, rev.Q. 
gad'1S as di.sposições ':l!l contrá1i';;'r), 

Palácio (D Cove.i.'no do Estadoé.e são Pélulo, aos 12 de agosto de 1949. 
ADHE!ll\Ft DE Bi,RROS 
Cosar Lacerda de Vergueiro 

0000/11/0000 

CC..:{REGEDORIA DA JUSTIÇA 

Publ. D~O. eo 13.8.49. 

T' ,p§. 
:t'a o III Ofioio de e Documentos: I O requerido na pe 
tição retro não pode ser deferido. O "sub .. oficial juramentado" a que
alude o art. 167J parágrafo 211

1 do Decreto n.4857, de 9 de novembro de 
1939, com a atribuição de reallzar "o serviço das notificações e de
mais diligências li, equivale ao "escrevente habilitado" da legislação 
estadual. E, conforme se verifica, à evidência, dos documentos de fls. 
18 " 19, e já o notou o despache de fls. 24, o requerente Matheus Ju
lio Sottano, não dispõe das habilitações imprecindiveis para bem exer 
cor o cargo de",J')crevente habilitado". -

. A no~sa lei não admite ~ fi~ura de "e screvente habilitado" com 
podr)res rcstri tos. O q\'.c ad'11l. to e que tais eSCrGVelltes, em cert os e d.!i. 
terminados casos, como por oxemplo, nesse art. 167, no do art. 15 do 
decreto .n.6986, de 25,2.1935 e no do art. 17, do decreto 5.129, de _ 
2307.1931, além &'\s otribuições norr.mis, cor.1Uns ou gerais de todos os 
escreventes, exerçaf.1 tambom oais ~lgur.las atribuiç~es especiais. 

-. (a) J.li!I.Gonzage.) Publicado 1.0 Diario Oficial da Justiça em 6.8.49. 

: 

",'c.-
! ;11 

0000////0000 

". PRECISA - SE 
de W:l escrevente ".:.ara o Registro de IJ:1óvois e anexos da COf.lélrCa de 

Br'.rI'otos. - PrE'.ça Francisco BarJ;'eto, 116 - Barretos ". 

0000///) tooo 
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LgrACQEs FIXADAS • 1949. 

CARTORIOS 

/.ltin6polis 
':.ndr/:'.dina 
Barueri 
Barrinha 
Batatais 
Bernardino do C~~pos 
Brodosqui 
Cabrouva 
Cdoiras 
Cajnuar. 
Cajurú 
Car.lpOS NoVOS Paulista 
Caporanga 
Cassia dos Coqueiros 
Clarinea 
Corde1ropolis 
CoUa 
Cruz da Esporànça 
Cruz das Possas 
ErlbÚ 
Franco da Rocha 
Guaraça! 
Ibirareoa 
Indai~tuba 
Ipauçu 
,Irn.ceoapolis 
Itapocerica da Serra 
Itapev! 
Itú 
Jardin6polis 
Jono RaI.:!a1ho . 
José Bonifacio 
Juquitiba 
Juracê 
Lineira 
!vIlliriporã 

. Pal.r.ü tal 
Pc.ranapiacaba 
Perús 
Pire,póra do Boo Jesus 
Platina 
Pontal 
Quatá 
Ribeirão Pires 
Rio Turvo 
Salto 
Sta. Cruz do Rio Pardo 
Snnt~na do Parnaiba 

Rogistro CivU 

Imldo 
Cr.$12;283,00 
. 11.379,00 

8.640,00 
2~979,00 

12.172,00 
17.127,00 
10.465,80 
12.286,50 
71 310 ,50 
2~9S8,70 

li.083,30 
14.043,30 

·S70,30 
2~878,00 
2~353,00 

10.900,00 
16.522,70 
1.720,00 
1.883,00 

10,624,30 
8.454,70 

'272,00 
12;588,70 
10.690,70 
17.921,90 

7.830,SO 
43.S73,20 

5.031,00 
16.834,20 
26.593,60 
17.480,00 
7.580,20 
3.574,70 
2.560,30 

28.092,00 
15.989,30 
22.187,90 
13.004,00 
9.370,00 

.3.398,40 
6.705,30 

15.415,10 
11.706,00 
12.227 ,üO 

6.507,80 
.14.845,70 

Snntc úndré (1.Q Subdis tri to) 
So.nto i_ndré (2.Q Subdistrito) 
Sto. i.ntonic da .üegria 
Sªo Bernardo do Caupo 

9.555,70 
13.039,60 
88.838,70 
17.997,00 
13.601,70 

Sao Caetano do Sul 
SRO Josá do Rio Parda 
Sno Miguel P<,\Ulista 
São Pedro do Turvo 
são Sebf'stião da Grana 
Sapecado 
Sertãozinhc 

54.652,40 
36.245,'10 
15.96ü,3v 
~.L'~08, 70 
~.333,20 

11.008,40 
5.799,60 

14.346,40 

PATA 00 DESPACHO 

9,2.49 
27.4.49 
24.3.49 
30~6p49, 
8.2.49 
7.3.49 
8.2.49 
8.2.49 
24~3.49 
28.3.49 
21.4.49 
1.2.49 
7 '349 • •• 21.4.49 
7.3.49 
27~4.49 
ll.5.49 
21.4.49 
20.6.49 . 
28.3.49 
28.3.49 
25.4.49 
1.2.49 
8.2.49 
7.3.49 

27.4.49 
12.4.49 
8.7~49 
8.2.49 
8.2.49 
3.2.49 

19~5ó49 
24.3.49 
9~2.49 

27.4.49 
28.3.·19 
3.2'.49 

15,3.49 
29.3.49 
31.3;,49 
1.2.49 

30.6.49 
3.2.49 

15.3.49 ' 
7.3,49 
8Ít~.49 
7.3.49 

31.3.49 
Sl.3.49 
29 .. 3.49 
21.4.49 

·16.3.49 
31.3~49 
18.5.49 
24.3.49 
7.3.49 

18.5.49 
18.5.49 
30.6.49 ,_ .. ,. _______________________________ -.1 
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I LOI'/,COES FIXÚDl,S EM 1949 - Continueção 

Sodrólia 
Sussuí 
Tatú 
Ubaraoa 
Ubirajara 

LOI'iIÇ:'O 

Cr.$ 3.623,30 
5.062,90 
1.397,10 
1.547,90 

31.400,30 

D/m. DO DESPi,CHO 

7.3.49 
1.2.49 

27.4.49 
19.5.49 
7.3.49 

DISTRIBUIDORES. CONTADORES E FW1l?OBES 

i.ndradina 
Batatais 
Ca4urú 
Itu 
José Bonifacio 
Limeira. 
Palmitàl 
QU[\t~ 
São José do Rio Pardo 
Sant8 Cruz do Rio Pardo 
Sel'tãozinho 

LOTAÇãO 

Cr.$11.188,30 
16.036,60 
15.654,80 
28.958,00 
7.376,00 

14.039,50 
12~896,20 
7.169,80 

13.286,00 
11.359,10 
13.303,70 

.0000111 10000. 

FALECIMENTOS 

DATA DO DESP1\CHO 

25.4.49 
8.2.49 
21~4.49 
8.2.49 

19.5.49 
27.4.49 
1.2.49 
3.2.49 

18.5.49 
7.3.49 
2.7.49 

Registramos, com pesar, os falecimentos dos nossos col~ 
gas. 

de I1raras. 

Ibitiuva. 

SEBAST~O CARLOS DUARTE - Oficial do Registro de Imóveis 

OSORIO MARIO DOS SANTOS - 2Q Tabelião de notas de Lorena. 

MANUEL GOlilÇALVES LORDELO - Oficial do Registro Civil de 

As Excelentíssimas Famílias desses nossos bons colegas, 
élpresentamos as nossas' condolencias e a todos os associados, pedi~ 
mos que consagrem um minuto em hooenagel!! a esses bons anugoo que nos 
deixaram bons exeLlplos, dignos de serem imitadoS • 

• oooolllloooo~ 

Recabeoos e agradccefJos ,11.s scguintes rovistas: 
REVISTA DE LA ASSOCIACIÓN DE ESCRlBANOS DEL URUGUAY 

- REVISTA DEL NOTARIADO, DE BUENOS AYRES 
REVISTl~ JURIDICA NOTARIAL, DO MEXICO. 

Convidamos os nossos colegas a tomarem conhecimento dessas -
uteis revistas, lendo e cooentando os seus excelentes artigos • 

• 000011/10000. 

NOTil . 
No próxir,lO nuocro publicarerJos na íntegra, a lei que concede 

eposcntadoria aos serventuarios, escreventes e outros ftlllcion~rios 
de c2.rtórios. I 

'.. q 
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. Deseja u .\ssociação de acordo com aSr.ssoc:iaçÕes Latinasl c,g, 
memorar.np dia 2 de oututro proximo, o DIA DO NOT1RIfO, reun ndo 
os seus associados em um grande almoço, nesta Cap ta • i 

Tratando-se, como se trata, de ~ data nossa, que sera co~ 
morada pe~ prim~ira vez Eelos sorventuarios, estenos ce~tos de -
que os çolegas nuo deixarao de tomar parte nessa homenageo, contri 
buindo, coo sua presença, para que ela tenha grande realce e para I 
que se inte~ifique ainda r~is os. laços do solidariedade que seo
pre existiu entre os nenbros de nossa classe. 

A Secretaria da Associação esta habilitada a roceber asado
sões o á fornecer as infornações que se tornarem necessarias. 

oooo////ocoo 
'lI' CONGRESSO INTEllN'i>ÇIONI.t. DOS NOT1.RIOS L.".TINQS 

, ,- "'" 
Ch~~los a atençao dos presados colegas o leitores para as t~ 

ses abaixo, transcritas e que !aseo parte do tocario a ser discuti
do naquele, Congresso. Pedinos,· a c2.1e.boração de todos que deseja0 
contribuir, par~ que a representaçao de S.Paulo, seja a (~is bri. 
lhante pç,ss,ivel. 

TEM i.R I ° 
I. ORGi.NW.CION NOTlJUAL 

J.) Enel orden nacional 
a) El ingreso en 01 notariado: estudios o titulos universJ, 

tarios provios. La pnridad del prestigio inicial con la 
i.bo~acía. Sistemas y aspiraciones. 

b) Caracter pernanento o ina(lovible del cargo de notario:s 
presión de los noobra(1ientos a plazo. 

c) Organizaci6n greuial profesional del notariado: Colegios 
notariales regionales y Consejos naeiona~os. 

de} Organizaci6n y funciones do los archivos notariales. 
) Medios de acreditar la v~gencia de um testa.tlento: Regis

tro general de aetos do ultir.la volwlte.d. . 
B) En el orden internacional. 

a) Eoblema de los Congresos Internacionalesdol Noturiado 
Latino 

b) Orge.nización de un sisto(la oorporativo notapial intern§. 
cional respecto a: 11 Legalizacione s. . . 

2 Capacidad civil. 
3 Vigencia y contenido de·las loyes 
4 Reg!uenes natrinoniales; 

•. . 5 . Justificación o prueba del título suoess.Q 
rio testado o intestado: su existencia y 
contenido. 

c) Un;l.ón Internacional gel Notariado Latinol organización 
defini ti va del Com te Per(lanente. . 

II. EL DOCUMENTO NOTARIi.L 
a) La fe de conocioiento y e1 juicio de oapacidad dolos or-

togantes~ Siste(las. 
bj La unidad de acto y el otorgarxLento sucessivo 
c Valor juridico y aplioaciones de las actas de notaried. 
d Unificación de foroularios, en especial de los poderes. 
e Valor internacional del docuoento notarial~.. . 

De conforoidad con el artículo 15 del Estatuto del Congresso 
Internacional del Notariado Latino los estudios, tra~~jos y ponen 
das deberán estar prosentados eIl, la oficina del CouitéÍ Peroanente 
(Suipacha t 769, Buenos l.ires), por por lo (lenos seis r.leses antes a 
la fecha rijada para el corxLenzo del Segundo Congresso. 

-------"-"_. --_.~ -
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Ibsen d" Costa Ma""o, 
Dl', Armando Cos t" Magull"ie,; 
Dr, F'ranoisco Vergueiro Porto, 
Dl', João Neves Nettu, 
Dr, José Soares de Arruda 
Dl', Otavio Uchóa da Veiga 
UI', Sil via de Bueno VidiWtl 
Dl', Valdomíro Lobo da Costcc 
Waldomiro Borges Carltu 

Dr, Brasilio Machado NElI,to Pl'esident" 
Dl', João Alvares KubiJo F'ilho 
Dl', Antonio de CarvaltlO Saraiva Juniu" 
Dl', Antonio A, Firmo da Silva 
AbrIS!' Ribeira Borges 

SLlPLEN'l'ES 

ravina Silva, 
Major Léo Lérru 
Manuel Ferreira L~ranJa , 
Ricardo Normandia Moreira 
Dr, José Procópio Junqueira 
Trístão Carvalho 
Dl', Dario Ferreirn Guarita 
João BaptiBta Ferreira Filllu, 

I 

h,'esl.dentü 
Dir8t.ur 
Di fet,o!' 
Uirotor-SeOl"eLâri(l 
D:irtlt,ül' 
Dirüt.o[' 
Diretur 
Diretur 
Dil'aLor-Tüsuul'olru 

Campinas 
SAo José do Rio Pruto 
Santos 
Itio C.létl'u 
.Jau 
Casa Branca 
Araçatuba 
Olimpia 
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