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c O L A B O R Á ç Ã O 

SAUDADE 

No momento em que todas as peâ semelhantes que,acin~ das preoc~ 
, 

relembram os. seus mortos e jUâ 

C, ,) q!l'" a Ass ociação dos serventuári 

c' de Justiça do Estado de são Pau-

p!\;ões r;lateriaes, impero. o iH.lor -

na sua grande magnitude. 

lo homenageie os serventuários que norondo sofrii:lontos alheios, quer 

de'saparecerat:1 do nosso convivio, com conselhos, quer auxiliando " 

íTuma época de materialismo pu- . durinir as controversias dos nos-

ro, de rei vindicaç ões sociais, mais sos ser.lelhantes, osses nossos c 0-

ou menos exageradas) é confortante legas se f'oror,l, n:":o desc<:mçar,r.los 

'Para o nosso espirito fasermos uma pC(ra nos auxili:::r, nós que aqui fl 

o?, ra da , nas nossas atividades, e rnQ ca;:lOs, a suportar a vida ~ltribulfl 

ditarmos sobre os nossos mortos. da que lev~mos, 

Então ref.1er.lOrando as suas vi-

das, veremos quanto foram bons,que 

:, l'é' ndes exemplos nos deixarQm, -

.!.~2;nO~J de ·serem imitados. 

Todos eles, vivendo em épocas 

~,Lf\..;r'JntGS ~ souberam elovar o nome 

,LU nOssa classe ensinando aos nossos 

Poder.lOs, pois nesta' horQ de 

grande saudode, porafr'os02.ndo os 

ensinamentos cristãos dizer' : 

Glorio a Deus nas alturas e 

paz aos nossos Mortos qlGrid6s. 

----

, 
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PROVIMENTO --- DOSOFICIQS DE JUSTIÇA 

Alcides Pacheco - Escrevente do 2Q T~ 
belino de notas da Capital. 

. Quando se elaborava a Wigno. tom nas lides forenses! e aprox1 
Carta Paulista, e o problemoda ofi mas-se os dias tranqui os e feli 
cialização dos cartórios agitava a zos para os que gastaram suas -
üpinião dos interessados, tivém~s - energias ou saúde nesses estafan 
oportunidade de escrever em favor - tes trabalhos. 
dos que trabalham em cartórios, fo~ Os que permanecerão nos seus 
mando a honrada classe dos servido- postos ~e trabalho, em luta pela 
res da Justiça. vida, tem agora seus olhos postos 

Naqueles acalorados debates,em no augusto Palacio 9 d~ Julho, d~ 
que cada. interessado defendia seus de, mais uma vez, saira a benfas,il 
interesses com as mais engenhosas rã ja lei que li~rta-los-á do temor. 
s ões, procurava-se. de um lado1 mo~ que ainda resta; - a regulamenta
trar as vantagens josas. oficia iz8.- çãQ_da sua carreira, - a regulamen 
ç~o, e de outro, as consequencie.sdstaçaodo prOVimento dos oficios de 
nocas que disso poder!am advir. justiça ! 

E.squeciam-se, contudo, Cie pro- Temos Oll8.si duzentos cartór1 
cl~ar, e muito de industria ~ara - os vagos, a~ardando abertura de 
qUG não influenciasse a opiniao dos concursos, já deliberado pelo Egré 
nc.bres deputados, que uma classe ·n,Y. gio Tribunal de JustiçEl, conforme
I:1erOSa vivia á margem dos f':ltos,selll noticiou a imprensa. 
amparo legal para seus direitos de Na ausencia da lei ordinária 
empregados, sem aposentadoria nem - que regule em definitivo n matéria, 
pensões, receosa dp futuro e temerQ parece-nos que caberia ao Egregio 
Di, do presente, pois aos escreventes Tribunal determi!l<1.r a forme. de re§. 
(] demais empregados de cartorio s6 lização dos mencionados concursos, 
s~ rocoI)hecia a qualidl',de de funciQ pensando-se, mesmo

i 
em voltar ás -

nariospublicos para lhes imputar - normas do decreto .437, de 1907. 
l'eosponsabilidades e eplicar penas... Exigindo O interesse público 

A sabia Constituição satisfez que se solucione o assunto, espera 
c: ansüiç,s desse numeroso grup~ sQ a classe dos serventuários da justj. 
aial reconhecendo-lhe direito a apQ ça que o Colendo Tribunal faça, por 
;:,;nt,adc,ria, tanto para empregados - mei o desses concursos, justas promo 
C"l>lO para empregalior"s, e. Jll,c'üs, la!! çôes aos seus antigos servidores _
ç cu a grande esperança, de verem r~ classifiqllem os que se demonstrarem 
eulamentada a sua carreira. realmente aptos para o exercicio -

D" fato, ~m raio de l~z.surgIDdessa nobilitante profissão, que _ 
pé1ra os que núlJ.tam em cartorJ.os, - tanto concorre para a tranquilidade, 
diante do principio salutar consa- a ordem e o enriquecimento da nossa 
grado de se subordinar a cúncurso.cle gente e do nosso Estado. 
titulos e provas e provimento de car 
I.ÓdOs, inclusive os qt.1e até então -
,.,r&m de livre nomeação do Governo. .000 / / / 000 • 

Já aprovou a veneranda Assem-
b16i~ a Le~ Aurea para os que laby 

ANTONIO DE CioRVi.LHO FILHO 

lho 
tro 

Tivemos a infaústn noticia do falecioento do Sr. Antonio de Carva
FilhO, que exerceu dUl'ante f.luitos anos o cargo de Oficial do Regi~ 
Civil de Porto Feliz. I 

1. Ex.i:la.. Fnmíliól desse noss o bom colega I as nossas sinceras 
c:.l:-i :'~. 

oondol,nl 
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Ribas 

t de se crer que a urucubaca de de n,'lo fr.1tar documentação e que se 
.1 fato existe. , ja,;l satisféitas todas as prescrições 

Ainda meio tontos nós serventua lege.is, 
rios de Justiça, com o véi;:o do Exmo: Ao casamento religioso não so-
sr. Governador do Estado a nossa am- f.l0S contr~rios, catolicos sonos, é 
bicionada e justissima aposentadoria, UGla questao de crença que COr.l elu f~ 
eis que no Congresso Federal surge - oos creados desde o berço, 
um relatório da Extinta Comissão Es- Existe a lei dando-lhe valida-

'";: pecial de Proteção á Natalidade (de,§ de civil ha muHos anos e em todo o 
protegendo os oficiais do Registro - Brasil possivelmente 50 com as fOI'fJa 
Civil que teriam de viver de brisas) lida~es exigidas, rigorosamente ai.n 
apresentado pela ilustrado deputado da MO se realisarar.l, oas milhares 
Dl', Nelson carneiro, pleiteando a - s~1riamente sim. 
gratuidade dos registros de nascimen O casamento religioso é um ato 
tos e respectivas certidões, pomposo e belo que MO deve deaapar.§. 

O muito digno deputado deve ser cer, tem sua influencia no espirito 
t;isonho na materia, ignorando os re- do povo, para que não diser, do pró 
levantes serviços gratuitos que os ':; prio rabiscador destas linhas, fil2.S

,.-. oficieis do Registro Civil prestam a deve ser valido civilmente na fórf.la 
, .. ~ jU!Jtiçn., á sociedade e aos reconhec;!.. da lei que e reconhece, oas n§o de

damente pobres que o são em grande - vem ser realisados sem o cumprimen-
numero, to da lei t com a apresentação da -

Sua Excelência talvêznâo saiba certidão da sua já realisação no Ju;!.. 
que gratuitamente em tais cartórios so de Casamentos ou que seja previ~ :, 
são realisados os casamentos de pes- mente processada. a habilitação no -
sôas pobres, idem de registros de - cartório do Registro Civil que expe 

i ne.scimentos, idem de óbitos, das San dirá a devida certidão com a sua re.§ 
. tas Casas, Isolamentos e em domici- ponsabilidade civil e oriminal, da -
lio, de Hospitais. Que são forneci- habilitação, para ser somente reali
das gratuitamente todas as certidões sado no religioso, depois do que se
para fins eleitorais, criminais e mi rá feito no cartorio o competente re 
litnres á Assistencia Judiciária 2áS gistro, -
Dúlegadas de Extra~eiros, Consu.La- A Justiça deveria exercer fisc.€!. 

, do Português, Ministerio Publico,De- lisação nesse sentido, 
legados de Policia, Juises de Direi- A ilustrada Assembléia Federal, 
to' para nomeação de tutores, ás Re- nâo acatará o relatório do referido 
partições do Fisco, quandO ficam bens, deputado estamos certos, atenden -
mapas ás Repartições de Estatistica do as rasões neste apontadas, do oon 
Demogre.fo Sani t3.rias Federais e Es- trári o seria anarquisar um serviço !) 
tadoais, serviços estafantes e cheios perfeito e organisado, que tantos -
do responsabilidades. O material ca- beneficios proporciona á coletivida fi 

rissimo do c2.rtorio, auxiliares, luz de, cujas funções são mistas
l 

pOis-- '; 
c sa150, etc,etc.etc., tudo isso P'!! os oficiais do Registro Civi são - ;~ 
los cartorios do Registro Civil unic~serventuários do Estado,. por onde _ i 

monte, são nomeados da Federaçao, ou então 
São esses cartorios procurados oficialisar esses cartórios em todo 

~"'1 

pcle.s classes pobres, em 90% e nunca o Brasil se for possivel. '.I 
poderiam ser ~9uinas de ge.nhar di - Ha outras coisas de lJI3ior impor " 
~1eiro como a~g~u a~ueie deputado, tancia ao paiz. Que se cuide delas.
pois que neles nao sao praticados - Não toquem para piorar o que -
atos ou transações que demandOOl cap1. está tão bem organisado, sem despe
tRl, por onde poderia haver margem - SaS aos cofres pUblicos e pre~tando : :: 
do grandes lucros. os mais importantes serviços a cole-

Que.nto a validade, sem formali - ti vidade. 
dades do casRmento religioso o depu-
t:1do mande verificar como por lá são 
processados, sem nenhuma eXigencia,. 
pois que por suas leis canonioas ssO 000 III 000 

: sumarios, ao passo que nos cart6rio~ 

~
o Registre Civil além do cuidado do 

.. 
s,.)rvontuirio? os Corregedores exer
coa sevér8 fJ.scalisação no sentido -

;..-' 
'" ____ _ _______ - • ____ o" ... _u _ __ 'o_o, __ _ -- --
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AJUDA DE CUSTO AOS ESCRIVKES 

Carlos Figueiredo Junior 
Tabelião do 2~ Oficio - Eatatais 

li: simplesmente de impressionar gratuitos!, abono esse pagavel f.1en -
a situação atual dos escrivães em g~ salnente a cada um pelas reparti 
ral, especialmente dos do interior· - ções do Estado, O Ilquantum ll dessa -
do Estado, com relação ao numero el~ ajuda po di e. ser estabelecido, tOf,1aB 
vado e cada vez crescente dos servi- do-se por base e. categoria de cada 
ços que têm que prestar a titulo gr~ comarco, de acordo COi1 a entrancia 

J. 

tui to. a que pertenço. e assira se re~ule.ri- \ 
As açõGs penais que avultam no saria a situação atual, que e bast.aB 

fôro do interior, as ações trabalhi.§. te gr(we se levrtrmos em contr?, o 1,10B 
tas, quasi todas de vulto ]?equeno e to.nte assusto.dor de serviços de tal 
que nem sempre dão margem á percepçãonatureza nos cartórios, 
de emolumentos compensadores, as COB Ha conarC8S, e muitas delas, CL1 
c:,ssõcs de direito é. justiça gratui- que o nU!:1ero de feitos distribuidos 
ta, com base em atestados de pobresa e registrados no livro própriO, 8 

, fornecidos pela policia ,e, em suma, abrangido er.1 nais da metade por fei
l~ numero sem conta de atos a serem tos e processos não pagos, acarretan 
p!'c, ticados sem direi to á custas e em,Q do gastos enormes aos serventuDrios •. 
1!jJIl8ntos vem assoberbe,ndo os serven- se pensarmos seria,"Jente no preço ell 
LI1.~rios, vado do papel e de todo o naterial 

Para manter tais serviços, nÃo exigido, alen de alugueis pesados e 
pagos mas obrigatorio, os serventu4 mais ainda o onus de aumento sempx'e 
rios s~o obrig'1dos o fornecer todo o crescente de ordenados aos servido- v 
me tcrir;l, carissimo como esta, ::ü8m res dos cartórios, 
de ter necessidade de escalar escre- A Assembléia Legislativa do E.§. 
vc:ntes especialmente para tais servi tadg que já nos amparou COli1 o direi 
ços, sob pena de tudo fracassar e se to a aposentadoria, decorrente do -
8C:.razar, com pre~uizo para a parte e Projeto n,3l0, já aprovado, poderia 
tambem para a propria Justiça, agora, olhando com atenção para este 

Hão se modificando o regimento lado da questão, completar sua ação 
é\cual de custas, para que não se - benefica votando um projéto e dando 
criem onus mais pesados 6s partes, é meios ao Governo para executo-lo no 
mistér que se adopte uma medida, uma sentido desse amparo aos serventuá
providencia qualquer que venha ampa- ri os, medida justa e necess,fria, rg 
r,~,r os serventuári os em tal sentido, conhecida, aliás" pelos advogados -

Hada custaria ao Governo, em - que militam no foro e tambem e espe
pról do bom andamento dos serviços - cialmente, pelas próprias autorida
forenses, que se atribuisse uma aju- des da justiça, que bem conhecem o 
el." de custo aos serventuáriosi uma - sacrificio dos escrivães pe,ra berü -
iülport2ncia relativa, razoave ,que cur:1prir o seu dever no desempenho -
dósse parQ cobrir as despesas que de suas funções. Aqui ficam modestas 
fe.zem para manutenção dos serviços sugestões e um apelo a queL'! de direi 

to, 

000 III 000 

FALECIMENTOS 

Registrar.10s, com pezar, os falecimentos dos nossos colegas: 

ANDRELINO VAZ DE ARRUDA - Oficial do Registro Civil de Alto Alegre 
MAXIMINO MENDES SILVA - Escrivão do 3" Oficio de Apelações 
M!j;LCHIOR Cí.RNEIRQ DE MENDONÇA - Escrivães de Apelações Criminais 
HO&,CIO CINTRl. LEITE - Distribuidor)e Contador do Forum Criminal 

1.s Excelentíssimas Fai:1ilias desses nossos bons colegas, apresanta
,:10S as nossas condolencias e a todos os associados, pedililos que consa
grar.1 UI:! uinuto em horüenagem a esses 'bons 61Uigos que nos deixaram bons 
é.xemplos, dignos de serem imitados, 

r 



APOSENTADORIA DOS SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA 

Silvio Luciano Caruso - Oficial Suce~ 
sor do Registro Civil de Nuporanga. -

Vetado parcialmente, pelo Exmo. 
Sr. Governador, o Projeto de Lei n. 
310, surgirá, por certo, novas disc~ 
sões em torno do mesmo, muito embora, 
o referido projeto se aproxime dos de 
sejos da classe e contem falhas, con 
forme bem demonstrou o ilustre colega 
Dr. Antonio Augusto Firmo da Silva,
dd. 4 11 Tabelião de notas da Capital, 
em brilhante dissertação publicada no 
Boletim n. 8.t - os nobres Deputados, 
nn ColendaCamara, entrarão em deba
tes e o veto será ou não aceito, no
vos projetos serão apresentados, e 
nessa ocasião deveriamos plei tGar que 
a arrecadRção, guarda e aplicação dos 
fundos! deveriam ficar a cargo da. A~ 
sociacao; d~vendo esta, fornecer a t2 
dos os cartorios os selos "Taxa de -
Aposentadoria", abrindo um titulo pa 

ra cada um e com o nome do ser 
ventuário, ficando este, respõij 
save1 pelos referidos selos;ate 
o dia cinco de cada mês, enviar
-se-ia a importancia arrecadada 
acompanhada de guias demonstra
tivas dos selos apl1cadosi- a A~ 
sociação, depositaria em Banco -
as importancias recebidas, adv~ 
do a vantagem dos juros, aumentan 
do assim, a reserva; - as primei
ras aposentadorias só seriam ini-. , -cladas um ano apos a arrecadaçaoj 
acredito que, esse prazo seria os.!.! 
ficiente para a formação do nume
rDrio, Os colegas que já têm dir ~ 
to a aposentadoria esperariam meis 
UL:l pouco, meSúlO porque"sem musica 
MO pode haver baile'J O que é pr.Q. 
ciso e unirmo-nos cada vez mais. 

000 III 000 

RESOLUÇÃO N. 248. DE 18 DE OUTUBRO DE 1949 

ilDHEMAR PEREIRi. DE BARROS, GOVERNJ.DOR DO ESTADO DE sr.O PAULO, no _ 
uso de suas atribuições, e 

considerando que a lei n.465, de 28 de setembro último, teve algun 
dos seus dispositivos vetados pelos fundacaentos que coqstam da meneagem 
da mesma data, endereçada ao Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado: . 

considerando que, para suprir as omissões decorrentes do veto, se 
ôste fôr aceito é imprescindivel a elaboração de um projeto de 1e1 pare 
ser oportunamente submetido à consideração do Poder Legislativo, 

Resolve nomear um comissão composta, dos srs. 

ALVARO COUTO BRITO 
FRi.NCISCO VERGUEIRO PORTO 
EUCLIDES DE MOURi. 
':'RMANDO Dl. CUNHí. CORREI,. 
PAULO LEME 
i.URELIANO N i'SÇIMEl'ITO , 

para, sob a presidencia do primeiro, elaborarem o projeto de lei a que 
se refere a .presente Resoluç~o. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 18 de outubro de 
1949. 

úDllEMftR PEREIRt. DE BARROS 
~esar Lacerda de Vergueiro 

Públicada na Diretoria Geral da Secretaria dos Negócioa do Governo 
aos 18 de outubro de 1949. Cassiano Ric~rdo-Diretor Geral 

( Publicado no DiQrio Oficial de 19 de outubro de 1949) 



REGISTRO DE FILHOS ILEGITIIviOS 

Carmem de Almeida Sampaio - Escreven 
te do Registro Civil de Itú. -

Atendendo ao espírito da época oento na fóroa mencionada é perfei 
tendente a restringir a publicidade taoente distinta da dos ilegúioos 
dos v{cios de filiação como haja vi!!, própriawente dita, tendo 5les credeD 
to os artigos 54 &1 lei 4,857 dos - ciais e direitos próprios COI:10 sejan 
Registros Públicos, 14 da lei 3,200 faculdade legal de usar o nooe patr~ 
(Proteção à Família) e l.tl da Lei,. niillco, constar nos assentos de nas-
4~ 737, surGiu-me a idéia dêst~ c0lOO!!cirJentos e resP~cti vas certidões o 
tario a respeito d'uma situaçao diã nooo te,nto dn nae cooo o do pai, dos 
tintn e digna, não prevista em lei. avós r.1atornos e patQrnos e est::1reo 

Determina o artigo 68 da lei n.sujeitos, cooo preve o artigo 379 do 
4.857 o que deve constar do assento CÓdigo Civil ao pátriO poder, 
de nascimento distinguindo no n.4 - Seria justo pois que em face -
as seguintes situações em faco da f;!,. dessa si tuaçâ'o distinta, definida. e 
liação: filho legítimo, iJ-",eÚimo ~ irrevogável dos r~conhecidos no áto 
..Jxposto, que conforme o caso devera da lavratura do terr,10 ficasse cons
const2r obrigatóriamente no têrmo. tando no artigo 68, n. 4 alérJ das de 

O artigo 357 do Código Civil e f~nições já existentes de filhos l~\ 
o 73 da lei 4.857 oferecem mQneira gitifJo, ilegíU;Jo e exposto, rJa.is a 
juste, de reconhecimento de um filho UG filho reconhecido. 
no áto do registo" quando o pai se AssirJ sendo tôda vez que fosse 
apresenta em pessoa ou por pl"ocura- lavrado o assento de nascif,1ento de 
dor para fazer as declaraçõos do - uua criança reconhecida na fórr.la rc 
no,scinento, autorizar a inscrição do fGrida ficaria consi~ada no têrr.1õ 
SGU nome no têrmo, nssinar êst~, ou en voz da declaração I FILHO ILEGtTIMr 
deixar sua impresSão ãactiloscopica DI; •• , ••• ff, FILHO RECONHECIDO DE.,. 
quando não saiba oscrever, '" ,lo 

Portanto é a própria lei quem Garia nuito nais expressiva tal 
fnculta esta espécie de reconheci- definj.ção, Dais condizente ao espíri 
f.1ento desde que entre Os pais do r.§. to do. época, de f.1elhor efeito [,101'81 
gistando não haja impedinento algum e alcance social e traduziria de ml 
previstoen lei, ou nelhor 1 no caso r.lodo r.mis delicado e justo a si tua
do só falta o casamento dêste para ção perfeitnoente distinta dos fi _ 
cor,lpletr:tr o conjunto dc pressupostorJ.hlls asoin reconhecidos. 
necessários para 8 filiação leg{ti-
Ll~. 

A situação dos reconhecidos no 
6to da lavr'atura do têrf,lO do nasci .. 

1. TOpOS OS NOSSOS ÇOLEG!>S 

000 III 000 

Tendo sido nonoada ULS C()l!ü.ssêi'o para elaborar UJ:J. projeto que deverá" 
,CJuprir os .artigos que foran votadOG pelo sr. Gover~dor, du lei n.465/49,· 
ü tondo s~do nor.1eado para fazer pe,rte dGssa cOf.ússao o nosso Presidente 
Cli oxercício, pOdirJos sugestõos a t0é!OIc~ os nossos colegas do interior e 
dn capi tul. 

Essus sugestõos devorno SOl' concisas e enviadas com toda possivel 
brovidado li nossa l.ssociaç50. 

MOl,CYR '{ElIT:'rrCIJ CUNfJ;~l 

Faleceu na cidàde de Nipbà t o nosso colega Sr. Moacy1' Venâncio Cunha 
quo exercia o cargo de Oficial dO Rü1sistro Civil dessa cidade • 

• i."fé\üília desse nosse grande colega c digno serventuário as nossas' 
ccndoloncias. ' 
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__________________ ~ ____ C_OR_RE __ G_E_D_OR_I_A ______ -J----------------------

PROVHíENTO N. 2, Dljd 1949 competente ( se houver oais de =), 
Õ Desembargador Joao Marcelino Gonz~ despachará ele a petição no prazo -
ga, Correge<,!or Geral da Justiça ~ do - de quarenta e cito horas, uandando 
Estado de Sao Paulo,VISANDO a boa ex~ fazer o registro, co terr.lOs, caso -
cução da lei n. 765, de 14 de julho lhe pareçaI;1 se. tisfeitas as foroali
último, referente ao registro civil dades legais. A petição, que ser 
de nascimento, e á uniformização de~ virá de oan&1do, sera afinal arqui 
se serviço no Es~ad?, recomenda a?s. vada no cartório do registro civil, 
Srs. Juizes de DIreI to e aOs ofiCIaIS em pastElS próprias, indep(md~nter.leD 
do Registro Civil das Pessoas Natur~ te de autuação, devendO! poren, o -
is que, a respeito, observem as se- oficial registrá-la no ivro cc':1pe-
p;uintes normas: tente e nela anotar o e,ssento feito. 
- I - Os brasileiros de um e outro - VI - Os oficiais do registro ci . 
tllJXO, ainda não inscritos no registro púderão cobrar pela insc:t:'ição do -
civil de nascimentos e que se achem nascioento e sua pr1r.mira certidão 
nas condições previstas no artigo 1~ extraida do talão, apeTh~S á quantia 
d~ l"i n, 765, de 14 de julho de 1949,de vinte cruzeiros (Cr,$20,00) pre
Gurão registrados independente do Pã vista na Secção V, n, IX, letra "b" 
gC'.monto da mu1 tEl regulamentar, mf:idi- da Tabela G, do Regir.1ento de Cus -
anto petição isenta de selos, taxas, tas. 
omolumontos e custas, despachada pe- VIII - Do pagamento dessas cust1'.S 
lo juiz tog,1do competente do lugar da serão dispensados os que apresenta-
rc,3idôncia do interessado. rem atestado de pobreza extrenc;, -

11 - A petição, assinada pelo pró- nos termos do artigo 40 do decreto 
prio interessQdo ou se incapaz por - n.4,857, de 9 de noveobro de 1939. 
"CJu reprus.:mtante 1élga1, conterá: . VIII - No têroo do registro c ofi

r,) ... o dia, mê::;, ano E: lugar do n~ cial fará menç,?:o de ser o ,;10SI40 fei 
:cimcmto e a hora certa, sendo possi- to em virtude da lei n.765, de 14-
vol dot3rmin2-1aj bem CQLlO o sexo e a de Julho de 1.949, 
cur do rugistrandoj p. Cunpra-se. 

b) - o fnto de ser gemeo, quandO - são PaulO, 25 de e.gosto de 1949. 
iw,lim ti ver acontecido j João M. Gonzago, - C orregedor Geral 

c) - aeclaração de ser filho 1egi- da Justiça. -(Publicado no DiRrio -
timo, ilegitimo ou expostoj Oficial da Justiçn ef.l 26.8.1949) 

d) - nomoe o prenome; 000///000 
o) - a residênciaj 
f) - a ordem da filiação de outros INTERPRETAÇÃO DA LEI N. 418, DE 

irLlGOS do mesf.lO prenome que existirem 12 DE AGOSTO DE 1949. 
lU tivorcü existido; 

,,) - os nO.Gles o prenomes, Q natur~ Despacho proferido no processo n. 
liclp,de e profissão dos paisj o lugar 6,391, de Serra Negra~ em que é in
o o'-',rtório onde case,ram e a sua resi teresse.do o Juiz de DIreito: 
dência I'ltua1; • - -liA vista do que dispõe o artigo 2~ 

11) - os nomes e prenomes dos avos da lei n.4180, de 12 de agosto do -
pe.ternos e maternos; corrente ano, não há duvida que o -

i)-- a atestação, ao pé do r~que- preceito do art. 1 Q e parágrafo úni
riLlunto, de duas testemunhas idoneas, co dessa mesma lei se aplica aos de 
e, ()ritério do juiz, o qual poderá exiraais funcionéfrios da Justiça, não só 
gi1' 'C.inda 1', presença do :;::egistr;ando. da Capi tal, COf.lO do interior do Es
As testemunhas mencionarao, alem dos tado. - Fica assim, respondida afir
l'rÔl)rios nomes e prenomes, a :ne.cion~ f.1é\tivamente a consulta do sr, dr. _ 
Ud.de, o estado civil, a profissfio e Juiz de Direito da comarca de SorrEl 
.; xc:"sidência. Negra.São Paulo, 10 de outubro de -
IIl - As firmas, tanto do interess~ 1949 • (a) João Marcelino Gonzaga 11 

. uO, OLJ sou representante legal, como (Públicado no Diário Oficüü dn Jus 
, d2.G te~,t()L1Unhas, deverão ter reconh.§. tiça em 11 de outubro de 1949) -

Ci~,~s por tabe~ião, . NOTA: ... A lei n. 418 dG 12 de agos-
",.LV - Caso o Interessad~ não saIbaou to de 1949, acima relerida, foi pú

Di") pOS~El assinar, poderEI a petição blicada no nQ 7 deste Boletim 
8',,1' aSSInada por procurador com pod<f- , • 
res especiais, 000///000 

\1 V - Feita a distribuição ao juiz 

-



CONSELHO SUPERIOR .DA --- ------

SOLUC;.O DE DUVIDi. 

n'rar.1 provir.1e.~ 
Vistos, relatados (J discutidos blica e obstar o seu registro. A 

Gotas ntos de agr2vo Cr.l r.lntérin de duvida do Oficial do Registro só 
dúvidn n.4G.130, da cor.1::;rCQ dG Uba- se justifica nos expre ssos termos 
tllbn, Gfa que é ngravnnte &::.int-Clair do artigo 215 do decreto n.4.857, 
UG Eustamente c Silvn e agravado o de 9 de novembro de 1939, e neles 
Oficial de; Registro Geral da COr.lar- não se ajusta a espécie vertente. 
c:;: 2.Corda.:l, em sessão do Conselho Para ressalva e conservação dos -
Superior da Magistratura, por unani seus direitos, cumpre ao ,credor
,Jid?,de de votos, dGr provir;,ento ao exequente intimar do protesto os 
cscurso, v;r~ julg8r improcedente a i~teressados e promover as averb§. 
duvide. lev::;ntad". pelo agrr.vado, pa- çoes que a lei dos registros faclll 
C2, RS custasna for;i1R de, lei. ta, E aprovada que seja afinal a 

O éigrnv2,nte e sua r:lUlher, eL1 - fraude polos meios rogulares, os dg 
",ç"o ,judici2,1 formJ condenados é'. pg vedores, além de ver frustada a -
!}êr e, ;.lexandre Rodcvi tch, c, título sua intenção malici osa, estarão S]d 
do indoniznçÃo, n quantiR de Cr.". jeitos a prOCGS80 criminal, nos ter 
7(;.245,00. mos do artigo 179 do Código Penal.-

Na execução, nP:e 'tendo sido en - , .Q 
cc"ntrados forCD os réus citados põr Sao Paulo, 1. de ?utubro d~ 1949, 
udit8is. ' (aa) Thoodom~ro D~as, Pres~d7ntG, 

Pare. se garentir contra possí- . h'leirolles dss. Santos, V~ce-
vais alienaçô8s dos bens dêles, fez Pres~dente em exerc~c~o. 
(J Rutor exequente uo protesto judi- J, I~l. Gonzaga,Corregeder GQ 
cinl, nos torr.1cs do artigo 720 do _ ral da Just~ça e ReJ..'J.tor. 
CGdiGo de Processo Civil, rodindo - ( , " .'. ', .... 
qllG o D8sr.1O protesto fosse cientifl Pl;lbllcado no D~ar~o" ~cial dR 
cndo tambéo o OficieI do Registro de Just~ça em 5 de outubro de 1949. 
T' . . D'_VO 1S, 

000///000 Tendo sido leve.dn c,gora AO re
:'LJÜ;o, prlrn inscrição, lli,la escri tQ 
". publica, peln qual os executados ,º-ORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO ESTADO 
lli,potGCnrar.l a JaiJ:le Trag6 e outro _ DE Sito PAULO -
t,crrafl da f2.zenda Pecinguaba, de p!'9. 
i:'l'.i.odade doa réus, lew\iltou dúvida o 
C:.',i.cial, á viste de.quele protesto. 

Julgada procedente é', dÚvide., -
inGGrpôs o devedor o pro sente recu,r 
;](} do agravo. 

Eubore. haja elof.lentos pnra se 
"crGdit'lr que o agrevnnte, na verdfi 
ck, tenh8 constituido a hipoteca de 
't" . d f d -Ué\ 'o, v~san o rau ar a execuçno -

C]l.'e lhe 1:10V8 Alexandre Rodovi tch - o 
c,ue sorn e,preciado no ElOoento opor
time - forçé~ é dar-so proviuento ao 
I::~ccucnte ngravo. 

O prot8sto prGviato no artigo 
720 do CÓdigo do Procosso Civil nfJ.o 
d,~ neL! tira direito a queü quer que 
se,ja; é uedide, r.ler8oente conservat,Q 
riv ou ressalvatória do diroito de, 
queo protesta. Por I:leio dêle nfJ.o se 
p"do anular, de plano, escritura py 

PORTAHIA N. 7/49 

O dGsembargador João Marcelino 
Gonzagn, Corregedor Goral da Justi 
ça do Estado de São Paulo pela pr8 
suntG G usando das atribuIções que 
lhe são conferidas por lei; e aten
dendo no que solicitou o Sr. Secre
tario da Justiça e Negócios do Inte 
rior, tendo em vista a ropresenta~iõ 
da Secretaria de Estado dos Negócio 
da Saúde Pública e da Assistência -
Social, 
DETERMINA:-aos Oficiais dos cartóri
os do Registro Civil das Pessoas Na 
turais do interior do Estado que re 
m~t~m! mensalmente, às unidades se: 
n~tar~as das respectivas comarcas ou 
regiões, Os mapas demógrafo-sanitá- I 
rios de acôrdo com os modêlos ofici' 
ais distribuidos pelo Departamento'"2b 
Saúde do Estado. (Pub. D.0.5/10/49, 
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LEI N. 465, DE 28 DE SETEMBRO DE 1949. 
Regula a aposentadoria dos escreve~ 
tes, auxilia,res de cartório e afiei 

ais de justiça. 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNA~OR DO 
!<,,\'l'L'eD0 DE Slí.O PAULO, usando das atri 
buições que lhe são conferidas por -
lei: 

Legi,E.. 
se -

Faço saber que a Assembléia 
lativa decreta e eu promulgo a 
guinte lei: 

Artigo 1 2 - Os escreventes, fiéis 
auxiliares de cartório e oficiais de 
justiça que não percebem vencimentos . , -.ios cofres publicos, serao aposenta-
j')s'ex-officio" quando a tingirem ses
,"'-';lta anos de idade e nos casos das 
letra "b ll , IIC Il e IId ll do artigo 3 2 e, 
!l pedido, em caso de invalidez com
provada ou quando atingir o interes
sado trinta anos de efetivo exercicw 

Artigo 22 : Os funcionários apo -
sentados "ex-officio", por terem atln 
p:ido sessenta anos de idade, terão -
direito a proventos integrais se cog 
tarem vinte anos de serviço efetivo 
e proporcionais a vinte anos se con
taremtempo menor. 

Artigo 3 2 - O servidor que em vir 
tudo de moléstia se incapacitar parã 
Q de sempenho da função tert:Í direi to a 
proventos integrais nos seguintes c!!. 

viço que contarem menos de quinze 
anos de atividade serão aposenta
dos com proventos na proporção de 
1/15 por ano de atividade, não re 
cebendo, qualquer que seja o tem~ 
po de serviço, menos da metade da 
remuneração-padrão adiante estip~ 
lada. ' 

Artigo 42 - O servidor terá di 
reito á aposentadoria com proven~ 
tos integrais, independentemente 
de qualquer formalidade, desde que 
conte trinta anos de efetivo exer 
cicio. -

Artigo 52 - A aposentadoria se 
rá concedida com proventos propor 
cionais ao tempo de serviço nos ~ 
demais casos. . ,. ~ 

Para grafo unico - A proporçao 
terá por base 1/30 por ano de exer 
cicio. -

Artigo 62 - Para os efeitos da 
aposentadoria computar-se-á inte
gralmente'o tempo de serviço p~bli 
co estadual, federal e municipal,
assim como to~os os serviços pr()~ 
tados em cartorio, como fiel, auxi 
liar, escrevente e serventuário, = 
mesmo em caráter interino. 

:3.) - quando contar ma is de Arti~o 7 Q - A apuração do tempo 
quinze anos de serviço; far-se-a inicialmente perante o Cor 

b) - quando atacado de tu - rege dor Geral da Justiça,' o qual -
berculose ativa, aliena apreciará as provas apresentadas e 
ção mental, neoplasia - fornecerá uma certidão ao interessa 
-maligna ou lepra; do. 

c) - quandO atacado de par!!. Parágrll.~o único - O tempo de ser 
lisia que o impeça de viço podera ser provado; perante a 
se locomover; Corregedoria, por' certidão' do c.ar-

d) - quando sofrer de doença tório ou repartição onde servir ou 
ooular grave que o inc!!.houver trabalhado o'servidor, ou -
pacite para o desempe - por justificaçã~ feita em Juizo. O 
nho regular de suas f~ processo seguira depoia, por inter 
ções; - médio da Secretaria da Justiça,quãn 

e) - quandO invalidado em - to à c.oncessão da aposentadoria e 
consequência de acideg cá.lculo. de proventos, ou trânsmites 
te ocorrido em serviço. legais observados para a aposenta-

§ 1 2 - O servidor que, em virtude doria dos funcionários públicos ci 
das moléstias especificadas neste ar vis do Estado. 
tigo, se incapacitar para o desempe= Artigo 82 - A invalidez ou molGs 
nho da função, será aposentado provi tia do servidor será verificada em 
s,)riamente até o Aprazo máximo de qu~ inspeçã~ de sa4de exigida para 08 -
tro anos. Findo esse prazo, se perdu funcionarios publicos em geral. 
rar u incapacidade total, a aposentã Artigo 92 - O servidor que se -
doria será convertida em defini ti va?' julgar com direito à aposentadoria 

§ 2 2 - Fora dos casos previstos - deverá requerê-la ao Secretário da 
nas let»as "b ll , IIc",lId" e "e", os· Justiça, instruindo o pedido com-
servidores incapaco.tados para o ser certidão do tempo de serviço. 



ArtiGo 10º - Compete ao Governador da "Taxa de Aposentadoria de Servi 
do Estado conceder e deterninar a - dores da Justiça" como adicional,
aposentadoria do servidor, em segui- à razão de cinco por cento (5%),30 
du à qual se expedirá o respectivo ti bre Nl emolumentos dos serventuárI 
tulo, do qual deverão ..lonstar o dia-- os e auxiliares de justiça, em tô=
positivo legal em que se fundar o tem dos os feitos, registros, certidões 
po de serviço do servidor aposentado- do Registro Civil, reconhecimento 
e os proventos a que terá direito. de firmas ·eêjuaisquer outros atos 

Artigo llº - Fica instituida a "Ta praticados por servidores beneficia 
xa de Aposentadoria de Servidores dã dos pela aposentadoria constante -
Justiça", que será arrecadada pelo - desta lei. 
Ecltudc em estampilhas emitidas l2elo Parágrafo único - A receita da·
Tbsouro com valor minimo de Cr.:pO,lO taxa criada neste artigo será escri 
e o máximo de Cr.$lOO,OO. turadu pela Secretaria da Fazenda: 

Artigo 12 2 - Os fundos necessários em titulo especial. 
à concessão da aposentadoria serão - Artigo 13 2 - As contribuições a 
fornados: . que se refere a letra "ali do artigo 

a) - com a contribuição mensal e - anterior serão recolhidas, na Capi 
obrigatória de cinco por cen- tal, ao Instituto de Previdência do 
to (5%) paga pelos escreventes,Eatado,· e no interior às coletorias 
oficiais de justiça e demeis estaduais, ou a outras estações ar
auxiliares de justiça de que r~cadadoras, .até o dia 5 de cada -
trata o artigo 1 2 da presente mes seguinte ao vencido, segundo as 
lei, em relação aos proventos instruções que forem expedidas.
que lhes competir~m para apo,: Artigo 14 g - O não pagamento da~ 
sentadoria, 'de acordo com a contribuiç5es nos prazos ~refixados 
remuneração base estabelecida sujeita os contribuintes a multa de 
no artigo 22; dez por cento (10%) sôbre as quanti 

LJ) - com a arrecadação, em estampi as a recolher. -
lhas, da "Taxa de Aposentado-= Artigo 15 2 - Fica faculta do ao -
ria de Servidores da Justiça", servidor interessado recolher suas 
ql.le passa ~ ser devida nas e~ contribuições adiantadamente, desde; 
crituras publicas e mandatos que o faça por trimestre ou semestl' 
em IIcausa própria", na segui~ e nunca por periodo superior a um 
te conformidade: ano. 

I - Sem valor declarado e de vf,llor Artigo 16 - Vetado 
até Cr.$5.000,OO •..... Cr.$ Arti~o 17 - Vetado 

, 5,00 F~ragrafo único - Vetado 
TI - De Cr.~~5.000,00 ate Cr.. Artigo 18 - Vetado 

$20.000,00, inclusive •.. 10,00 Parágrafo 1 2 - Vetado 
TIL - De. Cr.$20.000,00 até Cr. Parágrafo 2º - Vetado 

$50.000,00, inclusi~e ••• 15,00 Parágrafo 3 Q - Vetado 
IV - De Cr.$50.000,00 ate Cr. Artigo 19 9 - Aplicam-se tôdas ar 

$100.000,00, inclusi~e •• 25,00 vantagens dos artigos 42 e 62 da pr'v 
V - De Cr.$lOO.OOO,OO ate sente lei aos serventuarios seus es 

Cr.$200.000,00,in~lu~ive 35,00 creventes e aos oficiais de justiçã, 
VI - De Cr.$200.000,00 ate - estipendiados pelo Estado. 

Cr.$300.000,00,inclusive 50,00 Artigo 20º - Os proventos da apo 
VII - De Cr.$300.000,00 até... sentadoria dependem da natureza dos 

.. Cr.$500.000,00 •.•. ~ ••• 75,00 cartórios em que trabalham os servi. 
VIII- De Cr.$500.000,00 ate... dores, da categoria de cada um e dZ:-

••.• Cr.$l.OOO.OOO,OO ln- classe das comarcas a que pertençam. 
clusive ••••••..•...•••.• lOO,OO Artigo 2lº - Vetado 

I,,c ~ De valor superior a Cr.. Artigo 222 - Vetado 
$1.000.000.00 .••....•••• 200,00 Artigo 23º - Vetado , . 

c) -·.coma arrecadação de cr.$3,00 paragrafoounico -Vetado 
em estampilhas da IITaxa de Apo Artigo 24- - Vetado 
3entadoria de Servidores da -- Artigo 25 2 - Vetado 
Justiça l!, que_passa I} ser devi Artigo 2bº - A ~odos os contemplai 
ela nas certidoes e publicas - dos por esta lei f~ca assegurado o l 
ror·mas extraidas pelos serven- direito de, facultativamente, se ins' 
tUlírios de jus'tiça dos livros creverem no Instituto de PrevidSncia' 
autos e demais papéiS, exclus! do Estado, instituindo um peoulio 
ve as de Registro Civil; - nunca inferior a Cr.$50.000,00 (ci1' 

d) - com a arrecadação, com o mini coenta ,mil cr1fZ?iros). 
mo de cr.$0,50 em estampilhas- Paragrafo un~co - Vetado 



.. _, -,._----------------------------
Artigo 27º - Fica criada, no Ins § 3º - Vetado 

tituto de Previdência elo Estalo, uma § 4 9 - Vetado 
carteira denominada "Carteira de - .Artigo 289 - O Instituto de Pre 
Aposentadoria de Servidores da Jus- vidtncia do Estado baixará instru~ 
tiça" destinada a atender às aposen ções para a execução desta lei, as 
taJorias previstas nesta lei. - quais deverão ser aprovadas por de 

§ 1 2 - As despesas de manutenção creto do Governador do Estado. -
ela carteira ora criada, e bem assim Artigo 29 9 - Esta lei entrará 
os encargos dElS aposentadorias pre- em vigor na data de sua publicação, 
vistas,nesta lei, correrão e!clusiv! reyogadas as disposições em con -
rnrmte a conta Jas contribuiçoes ina traria. 
t.ituidas e da taxa rie "posentaJoriã Palacio elo Governo do Estado de 
r'üferirla no artigo 11. A sil'o Paulo, aos 28 de setembro de _ 

§ 29 - O Ins~ituto de Previriencia 1949. 
ScJmcnte iniciara o pagamento das apo . 
sont[ldorlas concedidas depois que tr ADHEMAR DE BARROS 
vor' um seu poder 0.13 fundos necessá-- Cesar Lacerda de Vergueiro 
r'ios à solução de tais obrigações. (Publicada no D.O. de 29/9/49) 

000 ///000 
2 DE OUTUBRQ 

Erl COLlcLloração a 2 de Outubro, "DIJ, DO NOT,,~R:u.DO", esta l.ssociação 
fcz realizar nos salões do ÁutoLlovel Club do Estado de São Paulo, ULl -, , 
grande a~loçol que teve o cOQpareciLlcnto de gr~n~e nULlero de serventua
ri os do lnter ar e da Capital, tendo sido preSldido pelo EXJ:10. Sr, Se cr2-
t/l'io da Justiça, Dr. Cescr Lacerda de Vergueiro, . 

Falar~l diversos oradores, reputando os grandes serviços que prestoc 
03 ser~entuários á coletividade. 

Ff.li UDa festa siLlples nais brilhante consagrando a data de 2 do ou
tubro C0;-,1O o dia do serventuário de justiça. 

"' todos aqueles que colaboraram para abril1w.ntar esse dia festivo, 
os nossos sinc0ros agradeciLlentos. 

DR, Pl.ULO DE MORAIS LEME 

Foi efetivado no cargo de Diretor da Justiça, da Secreutria da Jus
tiça, o nosso bon aLligo Dl'. Paulo de Morais Leoe, que a QUito tel:lpo exeI; 
ci" esse cargo eo comissão. . 

Tratando-se de ULl grande ar.Jigo de nossa classe, apresentaLlos a Sua 
Senhoria as nossas felicitações e os nossos protestos dc solidariedade. 

CARTÓRIOS VAGOS 

Cartório do Registro Civil das Pessôas Naturais de Nipog, da conarca de 
Mont0 Aprazivel. 
Cartório do Registro Civil das Pessôas Naturais de Alto Alegre, da COL~!: 

C"t de Penápolis. 

Cartório do 32 Ofício de Apelações Crirlinais'_Capital. 

Cartório de l.pelações CriLlinais. - Capital, 
I 
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1LLA . D o li O T A RI i. D O 

Recebemos da Câmara I~iunicipal de Campinas o seguinte oficio: 

cr.~!bRl. l,lIUNICIP1.L DE CL.IvIPIN:.S 
Estado de são Paulo 

Campinas, 5 de outubro de 1949. 

Saudações. 
Na qualidade de Presidente desta lIma. Câma

ra, cumpre-me enviar-lhe cópia do Requerimento apresentado pelo nobre -
vereador José. Maria !.iatosinho e outros e julgado objeto de deliberação em 
'" 83a. Sess50 OrdináriA. 

Congratulando-me também pessoalmente com essa 
i.ssociação pela passagem de tão grato dia, apresento-lhe os protestos de 
cinha eleve,da consideração e distinto apreço. 

(a) Dr. l.rlindo Joaquim Lemos Júnl 
Presidente 

Ã R8spoitável Diretoria da i.ssociação dos Serventuário da Justiça 
Sê:C, Pa ulo. 

REl$UERIlNIENTO N. 479/49. 

"Exr.IO. Sr. Presidento de?, CârJAra Municip!\l 

"i.provado - Oficie-se, -.29/9/49 
a) Dr. ú. de Leoos JUnJ.or" 

Transcorrendo, no próximo dia 2 de outubro, o "DIA DO NQ 

T.~RIO PÚBLICO", classe que, desde os primórdios da nacionalidade, vem 

lutando, no exercício de suas relevantes funções, em benefício do P2 

vo a que serve, requeiro a V. Excia. consulte o Plenário sôbre a opo~ 

t,unidade de se oficiar à entidade dessa classe, neste Estado, a ASSQ 

Cli,Çf.O DOS SERVENTU!.RIOS DA JUSTIÇ,~, a fim de congra tular-se, em nome 

de nesca Câmara, con os notários do Estado, especialr.1ente os de Camp1 

nas. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1949. 

aa) José Maria Matosinho 
'José Vilagelin Neto 
crevi Milani 11 
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Tristão Carvalho ...... . 
Dr. Dario Ferreira Guarita. 
João Baptista Ferreira Filho. 

I 

. Presidente 
- Diretor 

Diretor 
- Diretor-Secretário 
- Diretor 
- Diretor 
- Diretor 
- Diretor 
- Diretor-Tesoureiro 

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