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Revista da Associação 

dos Serventuários de Justiça 

do Estado de São Paulo 

Duas 

Damos em Abril~ em vez tIe 
em Março, a terceira c,lição da 
nOSAa l'cvi~ta" com o intlUto de 
publicar o decreto-lei fi.o 11.058, 
de 26 do corrente mês, o qual 
reorganiza o serviço judiciário do 
Estano. DcsCart(~, (:om urna pe
quena demora, pl'oporciOnamoB 
aog n08.'108 leilores (' associados, 
em compensação, a publieidadc 
tlc uma lei de 6uma illlportân~ 
('ia, esperada com ansiedade (' 
que a todos intcre888. 

Iniciamos, tamhem, uma nova 
/'lceção, nesta revista, sol. o titu
lo - "Ucparos c Controvérsias'\ 
c nela daremos guarida ou aga
!õJalho a artigos c 110t8\ em lin
guagem serena, sohre assunto-'
em choque ou em antagonislllo, 
qUe interessem ás. diversas cate· 
f,Ol"ias dos scrvidore" da justiça, 
rc·~roll{lcndo os re .... pectiv08 cola
horadores pelo que f'llcrCVerem, 

Publicamos, outros.'\ilIl, uma 
parte dos al'tigos c reportagem, 
divulgados peIa imprensa de.-1a 
"apital em torno do ante-projeto 
da reforma jndl(·iária ,10 Estado, 
delllonstl'anflo, aflRim, que a nOR
~';l da.'\sc niío ,_,(' fl(>~cnidou do nlO v 

Jllf\nto:-o asómnto: off!r{'{'(~n suge .. '
tÚC8~ apontou defeitos c fez repa-

Palavras 

rOR oportunos~ UH defesa do!'!. p,ell~ 

pontos de visla, 
Se é cerlo que o dtarlo dccr~

to-lei não agradou a lodo~ O!-l -,~r
vidoreE; do Estudo e, principal
mCllk. à maioria dOR que Iraba
lham no Palúeio ua .Justiça~ ('Jil 

virtude da f'l'i'H"iío de varar; (' cal'
llidos ,privativo" (' ,lo COJl8'cqucn
II~ de"nH'mlJramcnto di' atrihui, 
<:i)i'::I, .. _, acarl'etando a tliJllinui
(;ÜO df~ pl'OVí'ntO:l a dct('l'minatloh 
oficio:", f'IH pi de (Jesif,!;uahladc 
com oulro,·, .---- é tamht~Ul verlla
de fluc, com o seu advenl.o, se rct'l~ 
lalJele('cn a (~alma no.~ espíritos. 
dl~sapare('Cllflo a prc(){~ul'ação qll\' 
a tOflo!'! dominava. 

ASE!im, poi.~, OH opcrário,~ lia 
JU1't jça~ d~dicadoili, como scmpl'c, 
à SUa nohre eau,-a, (~ontinuarã() 

ti lahutar, no d(~~mpcnho do~ 
"cus dcv(,l'es~ etõpcl'ando, C'onfian
tes, ttue o poder púhlito não uei
xará de melhorar a SUa situação. 
oportunamente, num provávt~1 
I'caju.'\-tul1lt'nto, dando a cafb um 
o SPU f]1dnhão, razoávpl e pro
porcionaI. na partilha Ou JivisÍlo 
cquitativa (lo trahalho forense, 
de lllold-e il não haver a d .. "ip:uul
flade de provento", f1'lI' cxi~ti~ ("11-

I re velho>; (' novos Iicrv~ntllário8, 
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Codex 
Minimum 

(Para a Revista da Associação 
dos Serventuãrioli de Justiça) 

Faltou .coragem ao legis1ador 
para fazer obra mais avallç-ad,l, sem 
imitaç~. 

A e~erivallÍa não é, o que deve
ria ser, ull1a repartição pública. 
l~x]llora .'ic:rviç() públicu, pagando 
it1lpol-,to (le o fício. c arrecada verhw:
un;:amcntúria" -como quahlucr "cm
preza ", concessionária de ~crviçÜ'''' 
púhli,cos, obrigada a receher, dn pú
ldico, (1:-; taxas regimclltais. 

De azar é a sua ('xis1(~ncia por 
distrihniçflo, nos prl)S c prccalçus 
da legislaç;ú) r da's reformas. 

Essa in f1nê'l1cia tradicional de 
dízimos, t'axas c sohre-taxas, in
vadiu, llltilllalllcnte, até as rcparti
<JJCS llúhlicas <l{lll1ini,:-;1"rativas, f'111 

prm'l'ito do llrçamcllto da "receita", 
O I~stado pre-ta serviços púlJli

C,O-;, da Il1cc.;ma f onua, ("mbora de 
llatur,cza di\'ersa, que os pr('~t;l a 
administr:l,;lo Jmliriária; de t'Xl'1l1-
pIo: o fOIlll'nto agrícola Ot1 animal 
e a Saúcle Pllhlica", 

Plurimus 
,\RYEJ\lIl{ ~,L ivTARCONDES 

~'\. :uJ11linistraç;lo da Justiça fi
caria liberta elas ações e dos pro
CCS',,,OS impcrtilll'lltí.'S, abusivos 011 
temerários, desde que () lt1gre-.,s() 
em j llizo precedesse de UtH exame e 
dl~ uma ill~trt1(tll qnc legallllcllt(~ 
jl11~ti fique o illteresse c a finali(b· 
de (lo con fIitu, para o litígio, 

As taxas. imrK16to (~ selagells, 
bem cúll1fj as cOlniutlçô"s, 1,:-,criallJ 
suportadas pelo vl'llcido, Por for
ça de ki, o Est;'1(]o tem prefert'llcia 
:-,nLrí.' todo" 0-, (n:ditos (' es-sa pr~
icn:llria se l'xt(,ll,le, lllCSlll(l agora, 
aO','"' qlK ~e incorporam na dívidét 
;tti\-a, prrO\Tllil'll1t' de condcl1açô<,s 
.i udiciais, 

0:-; l11agi~tr:tdos, alólI ue ~rtts 

vellcimC'nto . ..; ctirei'<Ul1Cllt<.' pagos pe1u 
Tc.';otlru, pcrcchi,Ull custas ou elllO
ltHllcntos que eralll pagos llela~ par
te,c.; !]() at.o l'lll que reqtteri'.l!11 () d,'s, 
11(\('hu, () I':stado seotiu t":,k' m:d 
que deforma a íltI1llilli:-,traç<H) {l<! 



, .. Codex _., MJnlmum -- Pll1rlmu!l 

Justiça. e. !Sem modificação do rp
gimento de custas, continuaram a 
ser arreüadados tai6' emolumentos 

. 011 custas, por via de sêlo adesivo 
ou de guiais, majorando os venci
mentos dos magistrados e dando
lhe. sociedade pela quarta parte 
do que o Estado arrecadava do pú
blico litigantr ou necessitado da 
interven,ão judiciária. 

Asse regimen vem ,~endo aholido 
gradativamente; já atingiu a justiça 
criminal; todavia, no civel não ha 
sinal dessa marcha saneadora, quan
do nada ha que impeça o Estado de 
executar a ação tipicamente hon
rosa e dignificadora da púhlica ad
ministração. 

Já nos referimos á gratl1icla(le 
do ingresso em juizo, ('ornO id('é1J da 
JU5tiça, no domínio (lo direito pri
vado, para que o Estado puclc~se 
realizar a norma democrática ela 
igualdade de todos perante a lei. 

A inexecução uas ohrigaçõe" e 
qualquer violação de direito causa 
dano direto ou indireto, mcdiato ou 
imediato, ao indvíduo e á coletvi
dade. 

A autoridade do magi:!itr,ado pro
t'ura corrigir êsst' mal, que em ca
sos numerosos reflete a conduta (' 
a moral do grupo social C' que deve 
,,,cr conduzido, pela repetição dos 
arestas, ao campo, vasto c hatido 
de luz, do hom viver, 6cgumlo a 
máxima justlniunéa do Hhoneste vi
vere, alterum non 1<.edere, suum 
cuique tribl1cre". 

Dêsse bom propósito, como <l gal
gar mais um degráo, sem que pu
desse atingir o fim, :-;e impregna a 
reforma j udici;,íria do Bstado, pres
tes a se converter em lei; não pôde, 
porém, libertar-se. na preooCl1pação 

de 1130 causar um 111al a alguns, 
dêsse regil11cll de contrihtli(~ão di
reta da parte, a q11em excrrt'. ofício 
de J nstit;a, 

A gratuidade do ensino primá
rio é 11111 postulado rOllst itltcional. 
~lIflUallto que a onerosidade do in
~n':'iSO jlldiciaJ l' Il1ll d01()ro~(J ]Jri

clrão ele 1ei. 

A situação 1110ral do cscrivào (; 
incômoda: ;J. corrtiç;10 es/aria ali
viada desde qtte não tivesse ê-ssp 
prisma para eX;l.lllinar a r(indtlta do 
serventuário no tocante á~ custai:; t' 

emolumentos, forç.;-tI1do rroviscj(,s 
que afligcm o espírito do correge
dor na preocupação rIe não lesar ;) 
patrimônio de 11m ('111 prejt1izo <1e 
outro, numa desigualdade dCIc'orren
te (Ia natureza dos atos e pr('stação 
(h~ 1 • ...:ervic.:os e, pori:;so 01('1110. fluasi 
sempre ojJressora. 

() código dn pmcrsso yig-entc, 
em scu pellúlti1llo art igo. qtll' l: () 
dt~ nUtl]ero 1.051, ordena quc: 

"ns governos da União (' 
dos E"tados lll<llHbriÚl publi
car gratuitamente, 110~ respec
tivos órgãos oficiai..;, no dia 
seguinte ao da entrega dos ori
ginais, os despacho . ..;, intillla
çtJt's, atas das S("...:st)('s dos Tri
Jl1mais, notas d~ expediente do,') 
cartórios {" ('111 geral. o::; ter-
IllOS elo processo que exigirem 
publiraçàü". 

Já é Ulll prindpio dr grat11idade 
que 1l0S V{'lll da lei federal, llào 

1/..'ndo, l'ntretanto, (I mérito desejá
vel. Essa rnedida nf'to alcança to
das as comarca'.:, do território na
cional. porque apenas as (~apit;ti~ 
têm illlprensa oficial diária, 



Codex - Mlnimum -- PlurimU5 m -----------------
Mas a gratuidade das publica

ções visa não criar ÚllUI-j novos para 
o processo. visto como Os atos 
praticados pelo escriv:lü, cuja Ci{11-
cia ás partes passam a '..,er dadas por 
intermédio da publica'ção, conti
nuam a ser necessariamente taxa
dos nos regimentos; ~e assim não 
fO.'ise, simpli ficado como está o pro
cesso, abolida ou mesmo reduzida 
essa contribuição, Os escrivães lún 
poderiam ex,ecutar a >sua missão (' 
teriam que pedir reajustamento 
econômico para pagar imposta . ..; de 
oficio, o ahunc1antl' material consu
mido 110 expediente, mów'is (' 1lten
sílios de c~1rtório, dos q UC' ll~j(.l são 
fornccidos pelo Estado, :-:alúrios de 
seu') cl11lJregados, ga'-tos tostes que 
tornam, por força, evcntuais, sin{lo 
aleatórios, Os saldOrs (lêsse, prO\"('1l ~ 
to:, com que o ·serventuário ;.jocorrc 
a ::iuhsistência da sua vicl<l privacla, 
no domínio (la exi::,;tênda individual 
e da famí1a, assim relegada. 

A indeclinúvel lllt11tip\ica<:;ão de 
cartórios, numa épo::a em qUe a \'i~ 
citSsitude que persegue as naçóc-; de 
além-mar, atingindo as Américas, 
econômica e financeiramente, com 
maior acentUí1ção no h~ll1isfério ,snl, 
n:lo atende I1rtll se compadece iX)lll 

a "d tnação em que se ellcont ram O~i 

;c;erventuáriü-; (le justiça, no civel. 
porque, felizmente', é J1as fases pro
pícias, quando a situação cconú~ 
mica c financeira melhora no 1111111-

do dos negócios que a justiça co
lhe mais c melhores frutos, exata
mente porque os gastos c clisp("n
dios judiciais encontram folgada a 
bolsa dos interessados. 

De;de o "crae" ele 1929 foi a 
economia nacional profundamente 
abalada pela quéda elo seu principal 
produto de <:xportação, tcrrivd-

I\H'lltc. clesvalori-;arl.o (' ~ohreat,acado 
por uma produção agrkoh que só 
em no:-.;so Estado fornecia safra su
perior a toJo o cünsumo lllundial. 
() tt'flllÚllWtTlI da rt.:'IHla dos cartô
rios, no civcl, por vêze:; se aproxi
mou de zero e se mantém até hoje 
na zona de frigidez. 

1\ moratória aos agricultores, par
tindo em saltos, desde .1.1, não sa
bemos se encontrará o seu tenno 
e11l abril Vigl'llt('. O crédito a cS'"a 
cla1-;se que prepondera na vida fi
nanceira n~\O sofreu ahalo nem res
triç;w, porque deixou de exi-;tir. A 
soluçflo passou a ser procura(!;\ (' 
efetivada administrativamellte e o~ 
poucos f cito:" muitos dos quais S(' 

fundavam e11l atividade.:;. completa
mente extranhas fI da lavollra, não 
raro lograram 'su-;pensflo lias <!t-ó
sôcs dos juizes {' dos tribul\ais, por 
dúvidas qtH' :;C sllscitavam na lnter
pretaçào dessas leis especiais. 

Fssas c~tllsas (kdinat/)rias da 
llf()(llttivi(!a<\e jltcliciária llcrl11allt'
cem t' perlllaneceráo por tempo qne 
nào nos (~ possivel prcv('r ou esti
mar. 

A espectativa, SI nào {: sinistra, 
nada tel1l dt, anima<1ura P;lr:l n,:"I se;-' 

vcntuários de justiça. 

E' preciso que () COV(~rI1U se es
frlrcc e não '-,l' callse \la atenção, 
rtfim de ('nn)1]trar uma snluç;-lo tJlll' 

clt.'vc (J s('n('ntu,lrio de justiça, nO 
Estado mai-; rico da Ft:dnação na
cional. 

E' cle nos,-;.'l cOllvicç;IU que a ofi
(.'!;t1i:-:;aç-lo do~; cart/lrin.'i, fazendo de 
todos o:..; qtk servem a J nstiça ver
dnlkiru'-) iUIlCi·,j.]j:irius públicos, di~ 

rda (' excll1 ·:lvalllCnte e'itipenrlia<lo-; 
JJc\) Estado, ter{l fe-;olvido o Ill:lg-nu 
problema, quiçá <.:om grande lJ('udí-
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cio para o erário c nau mcnur favor 
para o templo e a lllaje~tade da ] llS

tiça. 
Porque '~ejal1l êstcC'i escritos des

tinados, C0111 excln.':iividacle, para a 
Revista da Associê.H;:;lO dos Serven
tuários de Justiça, 110S detemos 
sempre ,110 interesse de . ..;'sa coletivi
dade' elll face elo próprio i11leresse 
público c dcs:-,a clirdriz não tH15 

afastamos llC1l1 mesmo amparados 
em conceitos de ~)nlcm doutriná
ria ou filo:-::ófica, p()f(ll1e êles -"ó fo
ram huscados como fundamentos de 
nossas asserções. 

]\'luito cedo sentimos, em130ra 
Hum contato ainda curto, mas din
turno, quanto 11a de nobre na.'> fl11l

ções da classe; os setls elementos, 
de destacada culhlra, no empenha
do desejo de servir a's partes, pelt):i 
st"ttS representantes jmJi.çiais, selll
pre nos limite-s da lei, ,agem com to
da a liberalidade que vem da 1)011-

dadc (' do dvili~t11o; t;'Hl prúxinlos 
se encontram (](~., de nós, qw: nada 
podemos fazer de profi,:;sional ~('11l 

que intervC'llha, em nossos at0'_-;, to
das ;-!s ve7.e~, pelo \l1el1l)S U1ll ,.,{~nTIl

tLlário de jtt:..,tiçn. 

11a5 'era nosso dosejo, ao lan
çaI' a-s primeiras linhas dcsta-s: nossas 
considerações, 1111111a rápida intro
dl1çf"to, ficarmos rcco.lhidoSi ao nOS5(1 

lllodesto retiro, provocando a vinda 
dJS intelectuais de maior valia, dei
.-<-anelo para nós apenas a illlJllan
tatJl() do 1l1;trcu inicial. donde par 
tiria a linha pcrill1etral <1psse vasto 
território, dentro do qual vivem 
prohl-emas de magnas ],atitudes e que 
confortam, por tratá-los c cuidá-los, 
a consciência de tudos ,nós u..:; quc 
moralmente muito devemos de gra
(idjJ' Ú llohillí~~itl1a c1as;;(~ congre
gada 11a ;\~~ociação dos ServCl1t!l;'l

rios de Jl1~tiça, de cujos <111cêio;; l' 

:-t .. Revista" o sC'u éco . 

.....•..•.••••••••••..........•..••.••..••......................•..•..•..•..... ~ 

Apontamentos sobre o RegistroCiviJ 

A anistia eonceclida peta c1ec.-lei 
11.0 1.116. de 24 ele fevereiro do 
ano p. r., aos ill fratores do esta
tuto do Registro Civil, está depen
dendo de ampla publicidade, pari1 
que atinja o" altos intúitos, do lc
!~i.-;lador e seja cOlllprcC'nclida a sua 
illljlortància, sob todn . ..:; os aspetos. 

Durante a vigência clêsl!'ic {lc~!_'rc

to-lei, foi relatiVal11t'ntl' Jlotável n 
número dt' pes~úac; que d(~'l(' se ,'<1.

leram para cumprir a obriga(:ãü le
gal nüo ;;atis feita, 110 tempo pn'l
]lrii\ pelos vais OH rÜ"ipun,,,áveis. Us 

Arnaldo Ual 

interessados. por si OH por inter
mediários, acorreram ao Palácio d~l 
Jnstiça, ctn massa, (', ao ",(' aproxi
luan'lll os últiIuns dias do anu, de-
1l10n:itravam preOCtllla,ão, llervosi~
mo, - ante a eventua.li{bde de per'
derelll os f:wures da lei cuja vi~..:-t'l\
cia então se findava. [)nvidav(l'-;-(' 
ll1('tSlllO (lUC, após essa data, ela [os·· 
:-ie prorrogada. VCitl, afinal, 111) p:'
núltimu dia do ano, a llotícia afir
mativa, dada apenas pela imprellsa 
oficí()-;a desta i:idadc, l\l;!S de l1lo(lu 
incompletu, ,ks:lcompallhada de 
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qualquer comentário ou particubr
ridade que a destacasse do. noticiário 
ordinário. Nem siquer mencionava 
o número e a dat:l do novo dec.-lei, 
oliás, 11.° 1.929, de 29 de dezrl1l

(bro de 1939, puhlicado nl'So~c mes
mo dia 20, no Diúrio Ofi,:ial da 
União. Em conseql1éncia, de:-,'orien
taram-se os retardatários. São ra
ros os infratores do instituto que, 
110 momento, se vaJem dos benefí
cios dessa lei de exceção. Parece 
que parte dêl.-;ses retardatários, em 
vista da prorrohração, agora julga 
certa nova série <Ie dilações, a 
exemplo da que teve o dec. 11.0 
19.710, de 18-2-1931, em vigor até 
31-12-1934, sucedido, após pequena 
pau"" pelo de 11.° 252, de 22-9-93(,. 
Por isso, negligência. Infelizmente. 
a outra parte, a mais -considerável, 
ou ignora f'l . ..;tar obrigada a se ins
crever ou furtar-se á observfmcia 
dêsse dever legal, possivelmente 
porque jamais lhe foi exigida, para 
ato algtlrn de sua vida, a í~'ertidã() 
comprobatória do Registro Civil ... 

Conc1úe-se, dos fatos, que as pre
lÕ~ntes e vindouras anistias não sur
tirão o colimado efeito, sem prévia 
e larga publicidade' de tão grandio
oBa institução. em propaganda inin
terrupta e mf'ti,C'ulosa, ao alcance 
dos iletrados e hoh a verifica(:fw 
constante dos poderes públicos. 

o ante-projeto 00 dr. Heitor 
Bracet cogitava ua prática de salu
tares meios indiretos para a eficiên
cia e Hscalisação da il1J:itituição cln 
Registro Civil. Previa a exigência 
obrigatória da certi<.1ão do assento 
de nascimento ou a do casamento 
aos nascidos ou casa(los depois de 
1.0 de Janeiro de 1889, para OI< atos 
de matrícula nos eSÍélheleciJJ1etlh)s 

de ensino, admissão" função pÚ
blica, registro dc<:;'ffn1l'il cOl11er-,"'ial 
011 jncltlstriaJ, it*riçtw'"d(': ~i1HlicJ
tos profissiomlÍts. outorga-tde pn)
cura~õe~, escrituras, fil1l4:rc~:;o t"tll 

juizo !lO procC'sso de ifiverii-ftrio, 111a·· 

trícula nos institutü:s e caixa;;; d(: 
aposentadorias e pensõeS, expedição 
de carteiras, certifi{ .. ~ado 011 carteira 
militar, proHssional, de identidade 
pessoal ou civil. Estabeleci<l, ainda, 
incumhir aos fUllconários e eIl1prt'· 
gados encarregado:.; ele 1ai:-; ::-;en'ic:os, 
sol) pena de rc.,;punsalJilic].:Hlc civil 
e criminal, registrar, nos ntos 
respectivos, os números do termo, 
folkls c livros do cartório C111 que 
foi lavrado o assento de nascimentu 
ou casamento, etc .... 

()ut ro artigo de incc'!ItC':-itável al
cance, v<11io,'i0 suhsídio vara o êxito 
,lo serviço público elll apreço, pre-

ceituava: ___ o dPara U's fins do art. 
4.° - (ti.:'r o ofkial informação da 
C'xistênci:L de criança l1\l'nor ele um 
ano, nào registrada, de modo a po
(ler proviclt'Ilciar sôbre a intimaçáo 
do pai Otl responsável para prestar 
<L ntcess{Ll'ia dccbrac.;:;uJ) ----- {) mi
nistro de <p.1alqucr culto é ohrigado 
í1 remeter ao oficial do Hcgistro 
Civil de sua. sérl(" até ü dia 8 de 
cada mês, a relação de todos ns in
divíduos lévado:-i ao regi:-;tro re1i
gi()~o do h3.ti."i!1lo ou cerilllôuia 
cqlti\"alctltc, no (lel'l1t1'·',Q do ll1ê~ ::11l
terior". 

Embora tais preceitos ainda não 
ccnstem, lia sua totalidade, dos 
textos legai:-;, é pu:-,sívc1 sua utiliza
ção e prática, lla maioria dOrs casos, 
desde que oS executores se inspirelll 
na alta compreeu::;ão de r:;,ua valia 
em pról du il1teres~t' coletivo c que. 
filtre os l'lemclltos pr('stantec; do 
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meio ambiente. baja, sincero. an~êio 
de 'Colahorar na fcalisac.:âo dêssc 
empreendimC'nto social. 

0-; >sacerdote:::; nacionais, SPOllt(' 

SI/a, principalmente os da Capital, 
ha muito que costu1I1am pedir, ao 
celebrar. o hatismo, a certidão do 
Registro Civil. E' atuação inteli
gente, renéxQ ele espírito !superior 
e patriótico, da qual resulta, além 
do objetivo principal, a vantagem 
de reproduzir o aS"iento religioso. 
fielmente. a.:-i tlec1arações genealó
gIcas pre;-.;tadas. Clll cartório, pelos 
patS. 

Os ministro.; estrangeiros, sendo 
orientados, prestarão, por certo, do 
mesmo moclo, o seu concurso á cau
sa pública. E assim, c.üm u auxílio 
da im,prcllsa, uns gui<~:; espirituais 
e pessôas <1e larga visão, completa
da pela ação da ac1millistraçao pú
blica, se disseminará o conheci
mento da obrigatoriedau(~ da ins
crição das pe~soas n;ltl1rais e dos 
direitos que só o Hegistro Púhlico 
lhes confere. Dest'arte, conjugados 
todos êsselS elementos, inúmeras 
pcssoas dêle lH'Âcsit;-tdas, ainda po
derão, isentas de penaliclad('l:-;, in",
crever-se no Registro Civil, dentro 
do prazo restante' ela vig("ncia do 
utilíssimo <tec.-lei 11.° 1. 116. de' 
24-2-1939. 

o Diário Oficial do Estado. de 
,) de março üürrcnte, acaba dr ptt
blicar o Projeto de Reforma Judi
ciária do Estado, cujo decreto, C011·· 
süante declara o seu art. 140. en
trará em vigor na (lata ela ,:-;ua pu
blicação, depov~ de apruv'ac\o pelo 
Presidente da R('púb!ica, L'.:itandu 
vigente desde já, !la partt' ('!ll que 

SL' relaei.ol1a, dirctaIlWlltl', com pre
ceito do decrdo-lei u.o 1. (lOR, de 
lR-9-1939 (Cucl do Procc,,>'-u Cio 
yil), iniciado no paí~. ('111 1.° d(l 
fll1ente. 

Dito projeto, no seu art. 25. de
dara aholida a cumpetência dos 
juizes d.e paz para u preparo de 
rausas civeis de pequeno yalor. 
Crêa na comarca da Capitaj U (:11"

go de t-rês curadores J(' casa/neli/os 
(art. 41), aos q11ais CUllIp<:tc exC'r
C('r, nas 43 zOllas <jU(' cUllstítlH'1l1 
n distrito da ':-.édL' da COlllarca, a.') 
funções conferidas ao l\liIú...,tério 
Pí,blico, 110, arts. 742, 741 c 744 
do ('0<.1. do Prol'. Ci\'o E, para 
exercer l's:->as ftlnçõe~, nos demais 
17 cartório,,,; afastados, isto (" na· 
quclc:-> cuja ~t'dc Ilào c()jnci(lir com 
a (la respectiva COllW.fCa da (, ';\pital 
OH do interior, 1\!11 adjunto' (/.t' cura
dor para cada zona 011 di~lrito, ad
janto:". (>ss('::) dirigidDs e fiscallsa
du,..;, 110 seu ',~ervi\o, Jwll)s cllradu
res (/r> {,(/5!l-IJlCntos, que podcr~t() 

avocar os process(}s, quando n julga
\,(,111.conveniente. Os adjl/utos ~;ll) 

Ih livre 1I0111(':I(':;IU C {lcl11is-;:1O dd 

g'cvefllo, ql1e escolherá l'idacl;JJJs re· 
sidente:") \lU rcspectiv() di-stritu ou 
zona, COlll os n'lluisitos para o exer 
círio do cargo (te jl1iz de paz. (Del'. 
5 . .138, ele 6-1-.12). Nenhuma retri
buiçào tcrao dus cofres pú1J1íco~. 
Perceberão das partes, -a título de 
ctlstas, a quantia de dnj,:o> mil n~i.-; 

(2$000) plH' proCl~~~O dt' lJahilita 
()o para casam(~Jlto. 

Nas onlras comarcas do (·::-.ta(!n 
3.::; funções de (/{y(ll!tW de (aS(I-

1IlCHlo:; ~t'fão desempenhadas pell/:-' 
curadores flt'l'ai.\' th úr(iío.\' /' al/
seu/rs. farto 4R). 
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Para os carl('JI·jo.". ruja ,,("(iL- ll;ll) 

coincidir rml1 a da {'()m:lrra, ~('r;lU 

nomeado...; adjtllltoS. n;\- !'()i](liç()('~ 

já cihH.1as. 

Os st'rvclltuitrios do·, oficios ('!lI 

quc funcionarcnI curadores adjt111-
los, remeter:lO, srme,strall1lcn!e, ;í. 
.,,['de da ·comarca, a() respec!iv(I 

curador de CH<lmt.'lltos, para {) ne
cl"ssúrio tXatnl' f' a expediç:[(, di~
ereta das instruções que -;(' t(lrna
rem pr('cisa~:, todos o,s processos 
findos de hahilita",,), (Art. 47), 
\:üo serüo deviclns em()11l111en1(f~ 

(111 custas pelos serviços corres
pondentes. 

Os jttize.-; de paz, excluída a Sl1-

pres,.,ão do preparo das a(;õe:-; 1.'011-

lrnciosa:;, continuam com todas ;\'~ 
atribuições que a h"gisla(:ãn ;Illtc

rio1' lhes confere, li, perante o ('.
criv;w cle paz .. -- que é o oficial 
do Registro Civil. -- nHltilll1a11l 
:t processar-se as hahi1itac:~ws dI' ca .. 
s;unento. 

Deu-nos a honra dêssc esclareci-
1llcntu o Exmo, Se IVli1listro Costa 
;\,hll~{', quando. representa1ldo a 
11os~a Associação, o proc1..1rámos, 
rom ê,ssc illtúito, ell1 companhia d()s 
l1(JSSO.~ prezados cu legas. dr. F. C. 
de T ,ara Franco c \Valdomiro Uor
gcs Canto. 

Determina o projeto, 110 seu arL 
130, que o Governo providenciará 
~.úhre a reforma urgente do ,lluaJ 
HegitllC'l1to e!c Custas e da kgisla
(;-10 '<"ot:.cerllcnte .3.0 prOVil1H'UÜJ dmi 
ofícios de jtt:-.tiça, para () que 11()-
111carú C01l1iSS:1 0 COll1j)(I-,ta (li' lUll 

1llagistrado, que será n "cu pn.'si
dente, dc 11111 advogado t' t1!1l scr
\"L'ntuário de justit.;él, 

r\o que diz respeito ás clIsta's dos 
(Hiciai,-.. rlu Hegistro ('i vil, temos 

('spn:1I1t;a de (jlll' a c'lllli'i.',;lo a :-.cr 
lWIlH.';!da t()11larú L'lll cllll.-;id('r,h';:lO, 
nas sua's re~oJl1çiJl's, a situaç;1O (kc>
se" scrviuDI"cs (ln Fstado. Alé1l1 dü" 
t'llC;lrgos COlllllllS ele repre, . ..,elltaç;-\O 
(~ (lt~ família. s;tO .'i()hrl'carr('gadn~ 

pelo aluglwl doe; prÉ'dios ('111 qw' 
illnri(Jllarn os ~ellS ('artóri(l~, ("0-

ht'I](!O-l1W.., () maior númcro, att' 
hujt' existellte" (lc ,-;c1'vi,o,..; gratúi 
tns. c>C111 síllliJe ('utre os hmciolJú
rio" ll;lfl estipelldi;)(!fls pclo,-; cofr{'s 
pú)'licu:-., us quais as lei c> do Est;:ulIJ 
e da União, contínua e .'iw·("~si\"a-
111('111<" lhes v(';m il11!1()l1(lo; sendo 
('nlo lJlH\ p:trít II t"\ltnprillH'nlu de 
f;lis serviços, ainda .c;;\() ohrigado,-; 
íl. despender (Jm :!Ilxilian'.-i t' m:l
kriíli~ indisp{"IL-:á\'d,s. 

Emb(',ra no dec11rso de Ollí'.C allOs 
til' yig-l'l1l'ia do atual Regilllentu de 
Clt'itas o padrão de vida ;;c agra
\'a~,'.':e illdistilltamente pant os fllH' 
yjY('1l1 do '~('11 t rahalho, origillandu 
a decrctaçií.n de inúmeras leis so
ciais CIII lH'lldíriu de on! ras ('}asses 
prufissioll:li,<;, cajar.i cllti(la(lrs fo
ram íJuvid~~ por ~(,11.'i represe1ltan
tes; t'lllhora tlCnhUlll (,lllpregado oU 

(1l1tru qualquer nbreiru. em virludl' 

di"~ rí!n·c,ti:l :ltnal. deixas"c de (JIJ

kr m:tjnra\,ío J1(h seu:, salários, 
o lllodesto, pOrt'lll diligente ser

\'clItll(tri() cllcarn.'.t{ac1o tl~\:-i delica
da'i e alta' ill11Çtíl'.-; de extTlltor da~ 
leis de organbaçüo da família, ell
callccicln na rOIl . .,talltc labuta COIll o 
ptl!,Jico, ('111 tO(~()S 0" (lias da S('lll<l" 

lia (' ;t ql!!lI(j\lcr hora, Im muito que 
vcm "{'lido rOllü'l1lplad(J. nas 1egis-
1;\1:(-)(':-; q\1l" SI' '~l1('cdl~I:I, C0111 atribui
t:();'-; (" n ... ..,p'nl'·:.:"tlJilid,iCI...·.c; illlprC\'ista 
il\J 1~l';.(inl('llto, OI! :s(,b a rt11Jl'ica i](o 

que <lU i,":il'n1as de <jnaisqltt'l" t;\x:ts 
()lI ('Jllohulll·111()..~ .. " 
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Condições para o perfeito serventuário 
de justiça 

i'l ."~ SeI' verda(leiro e hones
to. para imprimir C'm ~eus atos a 
confiança popular ao pé da fé ofi
cia.! 

I I - Sf'f de:-;interessad(i, para 
IÚO exigir das partes salários exor
hitantes. 

IIJ - Ser diligente, para pron
tamente descmpenhar os deveres 
elo seu cargo. 

IV - Ser ge!1Cf().-'O c compas1-
\'0, afim ele prestar seu ministé
rio grat l1itc ao pO!)I"(', 

V ._- Ser circt1nspecto 11a rOI1-

dub l' 110 tr.1jar, para que ganhe 
() n-"-;]lcito (' as h(l11lll1ag<'>I1S a que 
(!<'l direito o cargo que exerce . 

V 1 - Ser benevolente (' lX,lido, 
p~lra testemunhar esmerada edu
caçào, companheira presuntiva do 
saber. 

VII -~- Ser ativo c solícito. pa
ra Il:'W lh'ixar de fazer hoje () que 
11,10 deve :-:n adiado para amanhü. 

V 1 Il --- Ser austero t' estóico, 
IK!ra repelir, se11l estrépito, toda a 

proposta menus decorosa. 
1 X -- Ser res('rvado, para ter 

:-;()b a l1lai s estrita di .... creçào os 
sl'grrdos elo ,('l1 ofício (' os que 
111(' ('n reli I confia.düs t'1ll razão 
dês te. 

X - Ser pre~til11o.sn, para C011-

."crvar elll perfeita ordem us li
\ nL-;, aut()~ (lU papei." p('rtellc('u
tl'~ ao arqniv() elo -"l:t1 cartóriu ", 

•••.•.....•......•.•.......•.•.•..•..•..... , ..............•.......•.......•.•... 

As familias dos serventuários de justiça 
em face do projecto de Organização 

Judiciária do Estado 

gscreve-llO:j UI1l brilhante jtlri:-;
ta, ocultando o seu n011le: 

"I, - O decreto n, 5,120, de 
21 de julho de 1931, regulador do 
provimento dos ofícios de justiça, 
dispõe e111 seu art. 3.°, ~ úni('o, que 
não poderão inscrever-se e111 (0;)
curso, para provimento de cargo 
que se vagar, os parentes, atl' (l :je

gundo gráo inclusive; 

a) du :-;erventttúrio anteriur, ou 
de outro s'erventuáriu ue jus-

tiça, da comarca e111 qtle ~w 
dér a vaga, exceto, quanto 
ao antl'rio.r, ~r a vaga ocor
rer por fakcimentp; 

li) dos membros do Tribunal de 
Justiça, du Ministério Púhli
.('0, do juiz ou juiz(\....; da {'ü

marca a que pertencer () ofí
cio vago, do chefe <lu Poder 
Executivo da Ulliãu, do Es
t,ado ou do "fIrf ul1icípio, do~ 
minirStros, secrdário~ de Es
tado c dos l1lell1bro~ do Po-
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der Legislativo da Uuiàu, do 
Estado'c do l\Ittnirípio", 

2. - A illjt1~tiça da proihiçao é 
patente. Visando impedir () filho
tis1110, () <.lendo 5.120 caíll em 
cxag~ros francamente illC0111j)reC11-

sívei':::. 

Basta considerar o I.::a<;o, tao f re
qucnte, de cidadãos capazes, pcr
ftitamcnte hahilitados. que não pn 
drtll entrar em concurso :-,óment(' 
porque sfto parentes elll segundo 
gráo de um promotor pÍlblico, (te 
um juiz, de Ull1 escrivão --- 11e,-;
l-lôas qnc. :'\5 yezes, ll('lll conhecc1l1 
uu até das quais são dcsa fétos. 

.1, - - Tal d{'~vantagclll, ('ntIT

tanto. por 1llais injustificável que 
seja, ainda é 1111.'1101' do que a dos 
pare1ltes do ,.-;ervcutuário que deixa 
Yago () seu ofíciu por invalidez ou 
por qualqucr outro moti\'(). 111.('I\OS 

a morte. 

:\ regra geral t., que, dC".;cmpe-
1111a11<1o 11m cargo de responsahili
dade, cnjo exercício pncle pôr em 
jôgo o seu bom nome e cujas fllt1-
(~Õf'S exig-em colahoradores (te con
fiança, o ,serventuário de justiça 
procura .cercar-se' de auxiliares idô
tIrOS, pelos quais posl.;a responder 
como por sí próprio. Se tem 11t11 
filho, um irmão, U111 parente qnal
quer, que po~~a ~llhstitl1í-l() {'ven
tualmente c que seja capaz de exer
cer o primeiro pt,~to elo SOl ofício, 
chama-o para j U1lto de sí c desclw:a 
na ',na e<}côlhn. 

4. - Acolltece, porém, lJtH~, ,,'(' 

11;-[0 pttder tJ'~lbalhar lllais ou se 
desejar empregar a "lU \'ida ('111 

outras atividades, U sl't"Ví.'lltnário 
n;lO puderú :-ler snlJstituido pelo pa
rente 'J1H', al1l>s ti fin, (Otll :t maillr 

eficiência, Ih(' presto!1 {J seu {"{)Il
r!ll'""io. A lei não deix<l. 

S. - Dir-se-á que, se a lei dei
xasse, o~ ofíriot-i d(" jnstiça n;to s;li
riam 1ll1llca ela 111csmn fa1l1itia. () 
argttllll'llto {- simplista r prova de 
mais. 

1~11l pri1l1eiro Itlg~lr, porque mui
(ns ft1nci(Jllftrio~, a maioria dêlc'-, 
11:\0 tt~11l filho...; OH inll.1os para <:0-

lahOfart'1ll .com ['I(''i, se'ja porque 
tais parentes não (' xistern, seja por
qne não lhe~ convêm n ('fi rgo. 

Em segundo 111~ar, JlorquL' per
mitir que os part-lltcs cOncorram il 
vaga não <..> ilI~scgl1rar-lhes o provi· 
mcnto nela. SÚTIlel1te em casfl.S <'s
pC'ciais. quando o.'; títulos do cancli
dato forem de tal orde11l que lhe 
garantam o lugar, é que se darú a 
sua nomeação. Mas, nessa hipóte
S(" tratar··sC'-á de funcionário per
fcitalllclll"e digno da serventia, qut' 

I.""iÓ terú a lucrar com a sua ill\'e~ti
dura llela (~ que lhe serú dada, tún 
por fôrça do parentesco com o ser
\'L'l1tuário que se retira, 11Ias em vir
tnde dos seus próprios méritos. 

{Í. -- O autl'projeto (lo I\linistrn 
COSTA :\fAl\SO corrigiu arjlH'la 
injustiça. revogando, eIlI ':-ien art. 
00, letra a, a infeliz dispo:"'\içTlO do 
art. 3,°, § único, do decreto Tl.() 
5.120. 

7. _.- Entrda1l1.o, u projeto de 
J{efurm<l Judiciária do Estado, pu
hlicad(l 110 "Diário Oficia]", de 3 
do corrente, snprillltl aquela rc\"()· 

.\ :-il1prl'.~<ÜJ não :-iC ju~tifi.ra .. \ 
}{donna deverá manter o art. 80, 
ktras a l' b. elo anteprojeto COS
'1'.\ :\l:\:\~(), tal Col1lO iui ]"('di 
gidn. 
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8. -~ O qUl' é. preri, .. ~(), par;t tor
nar efetiva a garantia clo hom pro
\"imento do cargo, (. definir quais 
::;üo os títlJlo~. do parente do .(;,('r
\'('ntnário ou da pes-;ôa estranha a 
c-1e, qne d;lo direito à l1omeaç;I(), 

dispensando o concursu ele prova, 
e títulos, pre\'isto na lrtra b do ar1". 
80 do projeto puhlicado no "Diário 
Oficial ". 

nsse rosultado será obti(lo 11111-

dando-se o § único do projeto para 
~ 2,° e acrescentando-se o seguinte 
§ 1.0: 

"§ 1.° _.- COI1!~idcral1l-se tí
tulos que habilitam o candi
dato à nomeação e illlpedelll a 
abertura de cOlJcurso (le pro
vas c títulos, a prova conjunta: 
a) de que o concorr-rnte exer
ceu 'efetivamente, por mais de 
cinco anos, () cargo de primei .. 
ro escrevente ou de oficial 
maior du ofício em concurso, 
ou de outro de igual natureza, 
considerando·..J;·,e de igual na·· 
luf('za Os ufícius <ie justiça qt~e 
tiverem as mesmas atrihui
(~õe.';; b) de que o COI1l:orrell·· 

tc', durante o exercício, se re
\'e!nll ,';{,Illprt' idôneo c ~:apaz, 

conforl11e atestado.'; de dois ou 
mais juiz{'l.~ com Os quais telllla 
servido ou que tenham p!ellwll
tos para certificar a sua cap:l
cidade c idonc:'idade", 

9, - Tai" títulos, C01110 é ób
vio, deverão I~er completados com 
:I apre~elltação de folha corrida, 
prova do. candidato estar quite COll1 

ü servi,:o militar e demais cxigêl1-
l'iaJ~ contantes das leis em vigilr, 

10. - As prese.ntes Sl1go~tões, 
melhoradas JH'los .i,.'{JlllpelcJltcs, <1('-

"('lll ,,,,~r i11curpuradas ;\ rf'f!lrlll:t. 
~/) ;lssilll sr .:1C:lklr<l cnlll a ('xceç;\o 
aberta C01ltra os parentes de s('rvell
tuúrio::> {' de autoridades ((11(' o,~ 

candidatos podem desconhecer " 
frequentenlC1l1l' c!eSt'UIlhecelll. flor 
uutro lauo, C'S provimentos dos ofí
cios -_.- rom as preca\1çô('l"; tOlJlad:lS 
.. ,-- 11;10 podem transfuflllar-,,,;c ('111 

bells de família, llelll corre!ll o risc(I 
de cair l'Tll 1ll;IOS illdivna.'i de exer
cê-los. 

11. -- Ai..'res{"(' a tudu que a Stt

pr('ssc!o prop()sta pelo :l1lte-projl'lll 
COSTA !VI!\ N SO rc,tai>eltw a 
norma con:c.titurinnal do art. 122, 
1. \'ioJada pela proihiç;in do decrc
to !l, 5,120. Para quc todo:; -,c
j;'lll iguais pcrD.ntt' ;1 lei, CUI1l0 lllílll 

da a C()ll:;tituiç;IO, l' prccisu resti
(llir" aos parcllt:'s (lus '-,l'I'\'C1l1u;'lr;(I.c, 
de justiça () direil0 de ('llllClIlTcr ali 

provimel\to d()s cargO' dei xac!o', 
vagu:; pelos sl'Us parentes, direit.o 
quc _.- prel'iJchida..; {'('rt:ls condições 
--- é aS~l.'gt1ra(lu J todos os hra-.;i
l('ir(J'~ e qlle só a t~ll's é negado. 

12. "- Essa rc,;-,titnicâo illlpiit'
:-ie, IÚO só pelo." motivo" expo:·to·, 
l"Olll0 porq11e a kg'isi;uJ!() vigellte 
contraria tal11'lJem o art. 124 da 
Constituição de 1937. Declara 
aquele artigo: li;\ família, ('on:--;" 
titttida pelo c:1tSanl('ltto iIHlissolúve], 
e:itá sob a proteç;"to espccial do E,,-
1ado", 

Que proteç;to é essa ql1e v('da a 
llomeação de U1ll filho do sen'L'U' 

tuário invalidado para o ofício do 
pai, criando -- ou po(knc!o criar 
uma sitW1Çiio de ('Ill!lar:lços finan
ceiros para a sua famíl1a? Priva0" 
do O filho qUf, inúmeras Vt'I.t"h, 11("'r
da ap('na~ o encargo da f;l1llília do 
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pai, de concorrer ao provimento d~ 
serventia paterna, é evidente que' ;1 

lei. longe de. proteger, dificulta a 
vida cla família que está sob a sua 
prott',ão c'ipecial. 

13. - Foi atrnoendo ao espírito 
dê~se art. 124 (' (J;L"i dClllais disposi
çõe~ constitucionais que o corroho
ram, qUE' o anteprojeto COST.\ 
:\L\NSO .(''(lflsignol1 as prcfert'llcia . ..; 
constantes do § 1.0, letra a. do seu 
.rt. 81. 

Suprimi11-a,:;, tamhcm, o Projctll 
puhlicado no "Diário Oficial". 

Por que? A estipulação de qu(', 
(tem igualdade de condições, terão 
preferência na cJ.aSr"ificaçào e na 
nomeação, sw.'c'ssivamente. u ck,,
r('neIente, o cônjuge c ascendente 
do ,serventuário que tenha deixado 
o cargo, por exoneração volul1tária, 
invalidez Clt] falecimento", nào 
túo constitue nenhum privilégio. 

A preferência sc') prevalecerá se 
o candidato tiver títulos suficientes 
que excluam a necessiuadf' dn con
curso de provas c títulos. Nê~~se 
l'asa, porém, C01110 já ~..,-c acentuou 
acima, a nomeação lhe advirá por 
mérito próprio c nüo em razão do 
parentesco. 

E' preciso não ter medo da,.., pa' 
I;wras, nem ele dizer as .,:oisas como 
ela!; são. 

A C()l1stituição de 37, entre ou
tras il1ovaçõe~, criou uma ''iituação 
à parte para a falllília, pOll<!o-a soh 
a proteç:w especial do E'itado. Fs.'ia 
proteção tem ele se mani [-(' .... tar por 
.ttos oOl1cretos. 

A família llào é lima tl"~(': é um 
núcleo social. a base da sociedade. 

Quandn êl. COllstitnição a coloca 
,..,()I) a sua protc,ãu, qurr dizer ql1l' 
favorecC'f;Í ;1 fallliJi:l do opt:r<lri" 
Fl1!;(!l(l, do l'dlllcrciáriu 011 dn in
(ll1S1 riA rio I \dt 1"(1110, C( Im lHe< lida'
C/m' lhl' garantam (J b1'111 estar. I'\illl 
(j;; 11 (\111(' ia porque comprecnde tot!():-, 
inrlistillia1llC'llt(· J Ilc1t1sivé, é claro, a 
falllilia d11 'L·j"\1.'1I1uúrin de Jt1-'i

til:;). 

('1 .. ;:,S(' l' I) (':-.pírito C()I!\litw ... 'í~Jllal 

ljlH' ill'ijllrntl () antc:-projeto ("OS
T.\ ~L\.NSn. 

Haverú ahll:"()s? Com ',"('rtcz:a. 
Não In leis que llfío p()S~alll, pcl'l 
menos, ser l;trkadas. AI) gOHrnn 
competirá oonIllatê-l{k;, faZC11(!(), 
pelos órgão:; competentes, a da%'i
ficação rigornsa do!; títn!ns dn 
candidatos. 

Ou a qUl'SUIO lell1 de s('r ('lItCII" 

di da <l::".."iIl1, ou a regra Ctl1l':-ititl1cio
nal não P;\,o.;,..,:uú (]e u111a fra";l' ho
nita, clcstitLlida dI.' ('xprcs>;lO pr<'L·· 
tica ". 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o disposto no art. 185 ~ 2. 0 da 
].Jci de Falência.'l~ não tem aplí

t'IH;ão no ca.'!o de ag-l'avo da 8('11· 

!Cllça que denegou a falêlleia. 

Deve' o mesmo r-;er Jlr(~pal'ado, .'loh 

peU8 d(~ (lescrç;:Ío l i'lcgundo () lU'L 

L087 (10 Códig-o (lo PI'O(·c~e.o! mo

difjcado pela ki .,216, de 1-10-31. 

.~iío tCIHlo ."ido det'rctuda ,( fa· 

!("..fl('ia, uão ha pro('eRso, nem m8:o.· 

?a de crl~tlor(';, intcre~.f\aflol'! (·"UcY". 

Judiciária", :11181) . 
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SóTER DE FARIA 

Notãrio pela Faculdade de DireIto de São Paulo, Bacha
rel em Direito e Advogado inscrito na Órlem, sob n. 355. 

1) TABELIÃO DE NOTAS 
SUA ORIGEM. 

o ofício de tabelião de notaR, 
em Portugal, como em outros 
países da Europa, data da intro
dução do Direito Romano no re
gime do país. 

A Europa fcudal não 6S conhe
cia, porquanto 08 contratos eram 
celebrados na presença do Cas
telão e a~8jnado por três ou mais 
tcstemWlha.', segundo a impor
tância do negócio. 

Muitas vezes, êsscl'l ato~ eram 
feito<,- perante o Bi~po e, poste
riormente, perante o juiz terri· 
torial, prevalecendo sempre a 
bôa fé c a equidade. 

Os romanos conheciam o ta
huladus, uma espécie de notário 
plÍblico (Dcmallgeat-Curso de 
Direito Romano, 1-302) e o taIH;
lio, que veio substituir aquêle no 
tempo do Império~ c qUe exercia 
outraB funções, anexas ao nota~ 

riado. Era lamhcm ô~crivão. 

O tahulariu,.., ou notário pú~ 
hJico derivava seu nnllle das tá
hula'!, iíolto é, (Ia táboa ('o()('rla 
de cêra, em que outrára, em Ro
lHa, se escreviam os contrat08 
(Hunter-Dcl'echo ~Romano, pag. 
]99); entretanto, ecgundo Van
gucrvc Cahral (Pral. Jucl. ParI. 1, 
Capo 3, n.o 8), 05 (>scrivãcs eram 

{,h amados lahularis, porqu(' {'s
('n~viam em ,Iáhoa .... 

() tabelio provinha d(~ tahela. 
pequena tábna 'em qUe OR jnjze ... 
lavravam a1:'l 8uas sentenças c nu 
qual se lançava qualquer ato pú· 
hlieo. 

() tabelião de notas f~orrC8-

pondc ao tahulariwl romano (' o 
do judicial ao tabélio. 

Dai vem, o 8i~têma 1".cguic1o t' 

que veio até nÓB: o taJwlião não 
cra simple~menle notário, Illlli'. 

eUlIlulativamcnte, ('.";crlvao ()II 

lahf'Iiãu do judicial (Vall~u('r
vc Calu'al ~-. P1'111. J nd., ParI. 6, 
Cal'. 3, nO 104), ,~alvo lIa~ pl'Ín
dpai~ ddade.., do Braíli I, ondl~ 
atualmente pxi,st(,IIl tabcliãcR, ('X.. 

~·Iusivament(' de notai'!, com atri· 
IJ1Iiçõ('~ quaRi ::eJllclhanl('~ à,.., do 
not(l1'lo frann'i.R. 

O ofít·io de tabelião, ta))(>lia· 
tIo, I"cgundo a 01'11. L. 1, Til. [)8 
~ :l, tabeliádego, R('~nnt1o a Or{l, 
Ar., Liv. 1. Tít. 2 ~ 12, talH'ljo
nado ou tahelionato, vem tI., 
Portugal. 

As~jll1. cntre nils, o taJ)cJião de 
nolaR (' .lP judicial cra f: {~ () fun
cionúrio p1Íh1ico eUf'arn'g;itlo de 
lavrar c autcnlie:u' t\ldo:'l Oíl i11()~l 
e contratos, ROR quaiR as partc"" 
qw>il'l:Im ou devam dar () caráter 
de jnstrumento público (tabf·. 
liiio de nota:oi), t' os dift,t'f'l1te~ I.Ito~ 

judicini8 (talH'lião tio judiciul 
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ou escrivão) ~ a que, por utilida
de púh1ica~ a lei prema fé 'C eon· 
"jdcra a sua interferência como 
prova dc taiB atoB. 

li) CREAÇÁO DIVINA 

O notariado. segundo o con
ceito de Unzola de Bologna, é 
uma instituição que não foi crea
da pelo&' homen~; nada tem da 
iniciaúva humana; é uma ciên
cia creada pelos desígnios da 
Providência (divino quoddam 
motu), para servir de fumlamen
to, de sustentáculo a toda a, Re
pública (ad totiU8 reipublica" 
t"llstentationem) . 

Por iSBo~ o notário tem mereci
do, em todos 08 tempo8~ pela~ 
elevadas e nobres funções que 
exerce na sociedade. ser chamado 
com justiça: '·voz sOnora legum, 
imago supremae autoritatis", 
magistrado voluntário das famí
lias, um dos mais antigos monu
mentos da inteligência humana, 
sacerdote da justiça, consultor 
des!ntcre9sado das fami!lias, ad
vogallo comum das parteR, defen
EOr da moral pública'~ etc. 

UI) CULTURA DE DIREITO. 

o notário é um cultor do di
reito, que tem uecessidade de co
nhecer as forlllalidad:cs extrínse
cas dos atos qUe autentica, por
que não é faci! pôr um limite 
ahsoluto entre cssas formalida
defol', que alf,'1una" vezcs sc tocam 
e sc confWldem. 

O notário quc desconhecer os 
princípios ue direito não poderá 
resolvcr as questões seguintes: 

a) No taheliouato compare
cem credor e devedor, que exi
hem ao tabelião uma minuta de 

~:,critura de penhor, datada e as~ 
sinada por advogado da confian
ça de amho~ e pcdem qUe a m('~
ma ,'l.cja lançarIa integralmente no 
livro de noLabl. 

O lahdiúo vrrifica que a mi
nuta apreBcntada efetiva um pe
nhor sôbre os móvciB que guar
necem li residência da família do 
11evedor. móvd", que fit~alU em 
depôsito, no poder d"o dc~dor, 
por fôn;a de clán ..... ula constituti. 

O tabelião deve converLer a 
minuta em e8('rjtura~ por 1'\cr a 
vontade das partes c cHar assi
nada por advogado? Como deve 
proceder o tabelião? Por que a8-
sim procede? 

b) No ta,helionato compare
cem diverf-las pCi!soas, que que
rem formar uma sociedade co
merciaI, -por e8t~ritura pública c 
ncl1ta inclue o tabelião Uma cláu
suja pela qual os hÓcios se obri
gam a recorrcr ao juizo arbitral. 
autes de recorrer ao juizo co
)HUlll, e estahelc('em simpleslUen
tp CJue o juízo arbitral será co",!';
tituido ele um árbitro escolhido 
pelo sócio divergente, outro pclo:-l 
outros .gócio~, 't~ o terceiro e~cothi· 
do pelos doi:; primeiro.:;. Comu 
deve proceder o tabelião? <Jual 
o fundamento da rcsposla. 

I~) Certo tahelião, por moti-
vo que não interessa, contraíu 
um mnpréstimo ,de 250 (~ontos, ('. 
em pagamento, deu, cedeu ou 
I rausferiu a renda (lo sCu eartó
do. durante dois anoE!!. Ficou ain
lIa estipula()o CJue o credor. por 
influência rio devcdor. seria no· 
meado oficial maior do mesmo 
tabelionato, c assim, pessoalmen
te, poJeria agir para aumentar a 
renda, em proveito dêle credor. 
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Apresentada 
ser lavrada a 

esta minuta. para 
escritura de confis-

são de dívida, como deve proce
der u taLeUüo? Fuurlamp,ntofl tia 
resposta. 

d) No tahcUonato compare
ce certa pe8,90a, maior de 60 anos. 
pOSBuidor de cinco prédios nesta 
capital, que quer fazer doação 
(Jê"6C~ prédios a um sohrinho 
flue por êlc foi cuucado. Como 
deve agir o tabelião? 

e) No tabelionato compare
ce um dos sócios de certa firma 
comercial c quer p;arantir, com a 
fiança ,wlidária dn firma a lo. 
cação de um prédio pa/a rCí'i· 
dência de terceiro. Quais a.'\ cau
[rIas que o Inbelião llcve tomar:' 

f) Certa senhora, dizendo-se 
solteira, adquire diverí'of! imóvei.!! 
I1C81'3 capital. PI"ctcndenllo maiA 
tarde, dispôr dos mesmo8: t'sta
Lclece com u comprador preço c 
condições. Surge~ entretanto, ri 

desconfiança de quc e~sa ~enh{)ra 
é casada (:m outro Estado, donde 
veio para e~na Capital~ e CaBO dÍl
vida é levada ao eonhecinlCnto do 
lahelião, para reí3olvê~la. Como 
deve proceder o serventuário? 

g) No laheHonato (~omJlare
('cm partes para dar c tomar em 
arrendamento, por preço ('erto, 
um prédio, no qU<11 fie im;talou 
um clube recreativo, Illc.)ianle 
<llugu(~l fjxo~ ficando ainda esti
pulado no contraio que no jogo 
ilJ.,taJado. lfualqucr flue' êlc Reja, 
u l'roprktádo tCI'i.í 2 j"r' ",ú!Jrc o 
JllOvimento tot.al, que~ para fins 
d(~ eOlltroIc, será sempre feito por 
meio de fichas. Ficou e .• tjpulada 
,; multa de cem ('ontos .lc réis ao 
illfl'ator do contrato. COIJlO dev.~ 
proceder o tabelião? 

h) No tabelionato comparc
CP um mandatário f' f'xihr ao ta
lwliáo I'I'o("ura<;ão ('0111 pOllere~ 
para vender, rcccuer, dar quita
t;:io, prestar fiane:a, confeiõ/.-Il.lI". 
IraIH~igir c hipolPcnr. -'::"8C mal1~ 
dalário prPlcndc outorp;ar e~lTi
t11ra de venda rk imóveis de pro
priedade .10 mandante. ~omo ,lp,· 
Ve proecdcr o tahelião'{ 

1 ~ No tahdionato compare· 
t'cm ventIedor (' .·omprador. fi

companhallo~ de advog-ado. Rt'lIdo 
ql~C o pri1l1{'iro i,. }"(~pret'l"ntado 

(lor prorul"atlor. Qnerem Reja la~ 
"roda 11111:'1 "f'critura ,'I .. vemla ,I!
c('rto iUH)V{'1. O lalH'li,io '('111 

OIHiglH:ão ,)e "crificnI" si fi mall
dato (~onf('n' pod('rC',~ p,lra Cfollill 

,"cllda? E ver,ifieando li falta tlp 
ro.!er{'~, <linda aBi"illl pt){)e InvrHr 
a ('~ritura. à vil"ta do Jledido do." 
parte .... {' do a.lvogado~ que aRSU 
IlH'Bl toda e qualqu{'" rt>spon!o\uhi
lidade? No (',.11'\0 nq:;:ativo: 
quando tem lIpli(~açúo o dil~po6to 
no artigo 1.:306 ,[o Código Chil'! 

j I No tuhelionato c.ompare
cc CC1·ta pc!<soa, que pretende ou~ 
Inrg-ar uma proeuração. m<lli, 
inidando a redação do in8lru
mcnto, pcrgunla o (",·crCvcntc o 
Ilomc do outorgante. I':':!-Ite lhe 
responde (~hamar-!'.e ';'Eduardo 
Junior". Como .l~"e proceder o 
tabelião, fIuando d111madn para 
res91ver o caso? 

k ~ No lahelionato í'OlllparCw 

e~ certa pC.'-ll":ioa~ que dá o nOI1)(' (k 
Franco Z .. I'. ('ll) diYer;;a~ c,o,eritu
ra~, ('onstituf' l'lociCtl:Hlcs (~OIlli'r
ciais c l.luimim:ll":i; (~OHlpra, vende, 
ele. Entretanto, no fim de toda ... 
da". 4) l .. dwJião dá ti .;cg:uinl(' ('x
plif'<1t:áo: - dedaro que o dI'. 
Franeo Z. ~(' as~jnn habitnahncll-
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te .Francisco Z o F. as escrituras 
~áo, rea111lcnt e, a.'<sinadas por 
F'loancisco Z o 

Procedeu hem o tabelião? No 
('<1.80 negativo, como rlcveria pro
~'t'clcr? 

1) No tahcliollato compare
cem vendedor e compra,dor, a
('ompanhados de advogado, qu(~ 
pediu ao tahelião qUe em suaR 
Hotn'S fOl!l8c tomada uma cscriturn 
r1"(, venda, a qual seria ditada por 
;'Ie, advogado o O eHcrevcntc de
~ignado, dt'pois d'a fórmula pre
ónnbular, foi cHcrevcndo tudo 
(luanto lhe era ditade pelo advo
~;{do. A leitura foi fcita pelo pró
prio tabelião. em presença das 
partes c testemunhas, c só en
tão verificou ê]e tratar-se da ven
da dos móveis que guarnecem a 
r('sidência da família do vende
dor, ficando ainua CBtipulado na 
('~critura que o vendedor fle rf'
H'rYaVa o direito de recobrar o~ 
IIlÓvei.~ que vendeu, dentro do 
p:'azo de seis mêses, restituindo o 
preço pago c todas as deJolpesas 
Jt'itali pelo .~omprador, () tabe
lião pó de ~ubBcrevcr C'fo!ta escrituH 

ra? Como deve êIe proceder? 
m) No tabelionato compare· 

('C certa pe98oa, que, na presença 
de cinco testemunhas, apre8ent~ 
[lO tabelião, para .ser aprovado. 
í'f'U testamento, que foi escrito e 
a.,sinado por outra pessoa, a seu 
pedido, vi.·to êJe, tcstador, não 
"aher lêr nem mcrever. O tabe
lião ignora que o testador não ~a
be lêr nem escrever. Quais a!:l 
cautelas que deve tomar o ser
'Hmtuário e como deve proceder 
rur aevitar nulidades? 

n) O tabelião é cbomadopa
l';, aprovar o testamento de peto-

f;oa doente e de cama, flue não 
põde assinar o auto de aprova
í,;ão, por mais (,,Bfôrço~ que faça. 
O testamento cstá cb'Crito por ter
ceiro, está assinado pelo tCiltador; 
entretanto, por motivo de doen, 
ça, que impedia 11 1t~jtura, náb 
foi lido pelo t('~'1 auor o Qnah a . .; 
(~~tUtela.'" Ilue df>ve tomal" o ta
helii'ío e ('orno tJeve proeeder pa
ra evitnl" llulidade,.;? 

o) () tabelião é. dllmHHlo pa
ra apl'ovar um wHt8meuto e i'n
contra, 110 lugar, as dueo teste· 
munha~; idúneat', t;lW:, ('ouhc"i
das; entretalltt, o 
contém ulIla úniea 
instituindo herdeiro 

testamento 
disposição, 
uma da~ 

dneo pesl::!oa~ que vão servir de 
testemunhas, () tahelião ignora 
essa ui5'po~it:ão tpBtaUlcntária, niin 
podendo, por i,~o, adivinhar 
quais sãu OI::! herdi'lror! ou leg'-ltá
rio~, Como ,.leve proceder o ta
heJião, [Iam prevenir nulidnuc:-i 't 

p) No faheliona~o compare
ce certa i:'\enhoru que, declaran.
do-sc vi uva, COUl 40 anos (]e i(la
de, quer adotar uma moça de 2S 
anos, devendo c8la, dentro .]f' (J 

mpsc,,~ eonlrair matrimônio com 
peblSoa determina.la. A adotada 
está presente ~ aceita a aL1oção 
como foi feita. Comu dt've pl"O~ 
eeuer o tahelião? Quai~ aR .hí· 
vidas que encontra 't 

q) No tabelionato compare
cem partes, de um lado o prü
prietário de uma fazendo insta
lada, com moradia, cafcBai~, ben
feitorias c demais perteucC8, e 
de outro lado o proprie,tário de 
uma gleba de terras, calculada 
em 20.000 alqueire •. 

O I. o permuta sua faz'entla, com 
tod'OB o~ pcrtcncerl, por mil aI-



". 
queires de fcrraR, e devem ser 
demarcada~ dentro de 60 d'iaR. 
Como deve proceder o tabelião? 

r) No tabelionato COUlpan~·< 
('cm partes 'Iue, em juizo, COIl

tendem, ha muito,'! anos, c que 
desejam pôr fim ao litígio, tnll!
sigindo mutUl.tmentc, e assim th~ 

8cjam que seja lavrada a e!lcn
lura de tram.,ração. Como deve 
proceder o tahelião 'I 

As qUCRtÕ{'~ enunciada-, t' OH

tras que forem envi<Hla~ pe10c. 
tabeliãeA c 'c8crcvcnh_~~, ~rão 
resoh:)duB oportunamf'nte. 

IV) LINGUAGEM no NO· 
TÁRIO 

o direito, notadamente o direi
to notarial, tem tido, em todoEl O~ 
tempos, o seu glo,,~áríu es'pccial 
c técnico, a :-<ua t'ccno)ogia, o ~(·u 
{'alão, a sua ~íri.a, como disRCral1l 
08 qne ignon,m DR serviços qw' 
tal gíria presta <108 honR operário.,,;; 
jurídico~. 

É ll.'.ual qUi! a viênei':l j~ a vida 
falem linl!uagcn~ diferentes. 

E.,ta gíl'ia desdenhada tem por 
fim marCar ludo que 'existe no 
ofício, (Pkanl - Dit', Puro. § 
87) . 

O notário deve u:-;ar ('om ca
pricho dessa linguagem técnica, 
d'êssc glo~sário cl;''IH~{~ial~ como 
amplamente mostraremos na 
,parte espccial~ em tempo opor
tuno. 

V) EDUCAÇAO JlJRíDICA 
DO NOTARIO. 

o notário deve ter intuição ju
rídic ... 'l, um poder particular de 
concepção, que í',C adquire de
pois de muitOR anOE de esforços e 

('xen~j.eiol'i; 11m háJlito próprio de 
nmet~her o alHltrato~ :'.egnindo-H' 
a aplicaçiio do ah.9f:rato ("'UI ('011-

j'reto; a aplicação dos princípio~ 
de din~ilo áf.i 'e~p{>cj{'", qUI' .... ur 
gero no Meu ofício. 

ESBUS rlua,~, <Jualidadc~ fOl'lmun 
a edue<lf~ão jurí(lj('u ,lo lJotario
.iudat", indiHp{>I1~á"d ú bt.a apli 
('ut:ão do din:~jto, qIle nada mai,.. 
,~ qU{! lima .'iimplp["l mu . .,,,,a de lei-

Esta {';(h1(~açüo jurídicH faltH d 
grande ntÍnH'TO jJc 1l()IÚl'io~. 11(\

fatlurncnte. ao,," flU(' la\'rarum ('" 
;tIO~1 ~q!;l1iIl1f>~i: 

1) E6('J'itul'il di' hil'0leea la. 
\Tada em Nill'l'ui, l~lH ]4 ,Ie Mar
ço de 1936, pí'ln qual uma finuôl 
(,olllel'('i~tI conu'.:tÍu um f'mJlj'(-;'''
timo tl(~ tS 12.367.4.5. qUi' ,~I' 

ohrigou a pagar ,'m J pl'e."Itftt~(W~_ 

.;;endo tIua,..; de .f> .. :L500 I' a IÍIti

ma da /lifl'l"clH:a. 

n tahdiiio. ('erlal1ll'ule. Igllll

ruva a t'xi",ti'-[H'i" (lo d('N·('to II.H 

23,501, dt~ 27 ./t> Novemhl'n d(' 
lf)3~~ (pie. n ... 'vo~ando o diHl'0t;iti. 
vo do art. ·'.2;;8110 CÚIHgo f:i\"jl. 
proibiu a dáwmla flU(' ,'slahelr'·I· 
., pagamento em ouro ou prata. 

2) Escritura de hH'at,::Jo dr· 
prédio, para fins (h.~ jogo. ('~t;ll)('

lecendo ainda que o prupdf'tário 
Ieda proveito fJirdo no jop;o. 
j·om uma honifi,·uçii.o qw' ficou 
('Rtabe1cóua na eRfTitura. jle8('o
nhcecnrlo, URl.;ÍlIl. n ,.11'1. 145 11, (] 

do Código Civil~ que dl'.dal'a nU~ 
lo o ato jurídico, fJuando fól' iH
I,jto o HCU ohjeto, j' a.",~im ju]~ou a 
Côr1t~ de A pt'Ia(;iio. (A!r. 3084, nu 
~'Diál'io Oficial", de 14-3-936). 

Os demaiR eilSOi"!, ('lll ~randf' 
númcr()~ snão lralado~ na parte 
e,..;.pecial (' ellJ tempo oportuno. 
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j\OS df'Zf'lIo\'c dia~ do 1l1l_"~S dI." 
Janeiro da éra de 111 i I c clltinhcn· 
toa e s,'etenta c trê~, na vila de São 
Paulo ,Ie Píratjllin~lI. em l'<lt'ia. dI' 

Franci:-:('o Pin~..... por lIii.o lIaH'I' 

"asa ua Cilmar':l C~ do C()ll('i·lho~ 
('onlpan'(,f'lI FrntilO~j, lIa (:0,,1,1. 
(pie apl'elll'ntou a()~ v(' .. {'adore,,

Dio~o Vaz Ri,.,l'ado I' (;otH:alo 

Fernandes, " ao juiz ol,<Iiniíl'io 
Salv:lIloJ" Pírt',., IIIH~j provi:-:iío 110 

capitão l' ouvidor, .I/'niuiJllo L"i
lão~ que () lIoHH'a\ra para o f~al'go 

df' cs('rivão da Ci'lHlura (' t'llwH.ío 
,lo púl,lico .judi('ial í' di' IlOla:s de 
São Paulo (' SI~1l It'nno. Em .,(,;!."lli .. 

da, roi~UU' dado I) jnrauwnlo llo~ 

Santo,", E"an~('lho:'. ~f'lulo ,...('11 fiu 
']01' {) V('ri'1nJOI' 111;,i .. 'f·lho. nio;!" 
Vnz Riscado. 

E Frutno-o dH <;o"la ('1I1"(l11 ,'111 

!'xcreít'io, 

f:,;:;!"c Hujeilo (~ra 1""I't'l'lo. ma
nhOf'f\, importante, Ullla da,;. p;~l"i' 
!"oa,., Blai~ f·'.;tranha:- qw' por aqui 
viveram Il()~ fillt1 dfl século XV]. 
Durallte 0,"1 .mo,o; de 157,~ l' 1574. 
não ,;c ,.;al)(' () If'W t·ll~ fl':t., (1011"
não po,"~uimnl"i lH'nhulna <lIa dt~f'

. "a,~ épÜ{~ai"l 11 não !'K'T dua'i- tlf' Ja
neiro (1(' ]573, em '1UI' ~{' ('onla da 
pOS8e tlilii oficiai!>; quI' :o«'rvll'alll 
naquêll' ano. Mal'. (Ie 1575 em 
diante, V~-Rt~ qlH~ o t',!(Tivão agia 
a torto e a dil'eito. Lavrava ataR. 

fazia notiflc<u~ões. advertia OR ha
hitanft's da h~ITa ~ôhre IlHHOR em 

do (] O n C (~l li O 

ruillil:-. I'ãe-' .'!iOltlll"i_ IHiI';WO"; ('xí.,-
1C'lIls na rna_ 

A 6 de Fl'verciro di'l"I,",p ano. tI-"' 

oficiaiH. (' o ('ill'ifrio oll\-'idor ,li'. 
n.';llimo Ldtiio. n'~()ht'l",ml mano 

dai' fazer Illlla "quaixa .. ú ~uai'\ rf'~ 
e'lwdul'/.I!-> para Hela estar 0:-; pa' 
pei" da ealllHra (~oruo (·11.["<.': nUtri
cl:1VH'", !;HIlJI/:IIl faz!'r UIIIlI Jwlan 
ç1.l~ {'Olll lIU1a ;:l'l"ol,;:1 lli' P('i-\()~ . ., 

1'01' qllt' o· IIÜO avi .. nh;!;! vjlia", 
Jliio h,l\Tndo olltro,.J,.>.il ll lHedida 
Ilt'HI padriio ('0111 qUI' ,-/(' élf(·ri."~ 

"1'111 óI_"' lIu'dida;-;. i ara" ~. ('[;\':1110':" 

E.';t pn'('j"o ildIJlliril'-'-(' lals (~O(~ 
:;a,o;. () di,lho /, que niio R(~ tinha 
d'itll)l~il'u. Hesuh"I'IH·('. por J."l'" 0, 

ill.-.tiluil' uma '''fiula'' de dez (:1'11-
zado1"'. ficando 1'lIl'al'l'qt;ndoR (h~foI ... a 

!-'111J,,,ni(~ii{J (I"; f1oláv('i·· panliR!at-' 
da (~pol'a. Antollio Cuba!'. (" Anto
nio BII('od. 

A~orH. IH'III tudo [,>';1"'0 ('1'<-1 lllui-

111 V("rd!Hll'iro. pni:-l ('xi:o<liam <llpll 

11111 alt!,win' (' um p(',.q d(' feno 
til' quall'o arrct/·i~. qlW eFltavalH 

rI'H[lt'divalnent(' ('1lI poth'f de Jor

ge "[orei!"a (~ [)iogo Vaz RhwKrJO; 
() primeiro d('via I.'lllrq.!,ar a lIlf'di • 

d,'1 tI"lIlro d(~ oilo tli<\(~ (> o 81'I-!,'un-
110 de UH!'! t[Unrt'Jlla, [lO prm'llra
dor do COllcêlllO. Joiio FI'rnantlt't-. 
(~om pcna ele dnz('ntoE< l:tq,~ ele 

IIlUItII. 

Além dêstcs havia outros pe"o~ 
(~ UlelJida~, Afinal. O~ "Iez Cl'uza~ 
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dos tinham já sido ohtidos deAde 
Maio dêssc ano. E por iseo o pro
curador do Coneêl,ho requereu 
que, eom parte dêsfH> tlinhciro. 
"por coanto O~ papci~ dc.;ta ("a
mara ãd~lvllln I'i'<palhadú..;;, cc cõ
prace hüu quaixa para cc porem 
ê recado", 

Aconteceu porém ('fita eoisa ('~
pantosa: niío havia earpinteiro na 
terra quc u pud'cs.'ie razcr nem se 
acharia de quem (~onlprã-1.:t. Foi 
então que E-Ie i'louhc que o provi
dencjal '~fl'uituo~o da f'o~ta tjnha 
hÍla quaixa boua c nova que po
diria RPfVÍl' pura cl'1ia ('amara pa
ra nena {'starem OR papeiEl c pc
'S08 e medidal'l (' outra" COUi'lUH do 
concelho" . 

Dessas caixas, BC hem que nem 
tão antigalY, cx,istclll algllm~ cxem
plarea muito interessantes no 
Museu do Ipiranga, 

Então~ cntaholou-se a negocia
ção com Frutuoso da Costa, que 
era o escrivão da Câmara e que 
lavrou a ata. cm quc narra êste .. 
edifieantee episódios, chegando
~e a um acôrdo: n Câmara com
prou a caixa por novecentos Yéj1'i~ 

scudo log-o entrcg-Ut_~ ú nova pro-· 
prietária. . 

Quatro mêéles depois, de8co
hl'iu·ac outra eoisa tremenda: 
"que para a quaixa quc se com
prara pal's esta eamara hera ne
cesario cópra)' ee hüa fcehadura 
do dinheiro que par,l 1.'10 (,_ .. tava 
tirado'~ . 

Aconteceu de novo que tam
bém não havia na terra fechadu
ro alguma. senão uma, de Frutuo· 
80 da Costa! 

Enlilo. 1I0VO enlelldilllcnto com 
êl ... 

E eomprul'am-llw a (lita fcchn
dura. com "ua chave~ por qui
nhentos réis, a qual foi logo ~n
tregu(', tendo siJ'o ainda dessa vez 
lavrada a eOlllpetente ata pelo 
mesmo Fl'ul UO~lO da Co!'lta ... 

C('rta vez_ doi" vereadores, ho
mens hnportantÍAlúmo_" da época, 
Lopo DiaR e Afonso Sardinha, 
dcix~H'alIl de compart~t~eJ' a LUnaR 

tanta'o! vel'cança@., E vai êle. Fru
tUOA() da Costa. ('omo f~St'rivão da 
Câlll:lI'a. rCfJIH'l'CU qUt' ambot" 
compar{'ce~~~m com uq.~ência. 

poi ... já nito 1'\(. ),f'unium ·"ha um 
anuo"! -,-- {~ "qu~ )ll'otei'lf<lva oU
lro~i ê nome do povo Jlor to(la~ 
as pm'daR c tlanoí'i (P'" sobre iRO 

se Boeeoerem c ddes í'ierelll f':m
"ulpado." Oí'i qu~ mio fjzC'l'ão o qut'" 
i'lI-reí 1101';0 ,,('lIllOr Ih(' lIlanda"a~'. 

E multou i.I am 10 . .." 

Frlltno~o da Co~ta ('1'<1 (lôs~r 
feitio, 

Df' outra vez, t, . .,le cidadão co" 
IrOll a ('olll'litlf'l'ar que ,h'da U'I" 

casa própria para residir. Era 
Ilf'I"IMOa graaa. e~/CI'jvão pl'et'iligioii() 
f' vi\'ia a hahitar 80h létol:i qu~ 
não ('I'.UII ."lenh', l~"o mio ptHlia 
continuar a~"im (' niío ('onti· 
nuou. 

Em Agôsto de 1575. Ojoi oficiui8 
da Câmara tinham viajado para 
Santos, a negócio!'!, Fl'utno"o da 
Co~ta (leu UlIlU volta pelo povoa· 
do, farejaudo um terreno. En~ 
coutl'OU UlIl, (]{~ g-eito, 'IU{' fieava 
num meio vale. talvez Já pela8 
1101'dal3 'do Anhangabaú ou do Ta· 
manduntd, E nito quiz )1,").('1' d(~ 
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quem era~ :oe estava devoluto ou 
não. Para quê? Formalidades 
scm importância! E levantou nê~ 
le a sUa ea .... a. No entanto, os 
chãoH "heT<lm rlo~ ertleiro" da 
molheI" tle ha1t(~"'lw nunc~', dcfun~ 
to". A viuva de c{'[lo ~riton. Gri~ 
ta8se ou não, o procurador da Câ
mara, João Fernandes, levou o 
C8AO ao conhecimento dos oficiais 
do Concêlho. ~stcs diAscram que 
não t.inham culpa do AUCNlido, 
pois, ao voltarem de Santol'l, en· 
contraram a casa fcita, já cum "0 

dito fruitnoso da co~tll m{~tido 
nella". Então o interpelaram. E 
ê]e não se deu por achado. Pa~ 
reda-Ihe aquilo a eoisa mui,.; na
tura] do rnund'o. Era morador da 
vila e escrivão nela. Não tinha 
pousada" Quiz pedir lic(~JJ{:a pa· 
ra a ('rlificar c OA vereadoycH não 
estavam present.eA" Então consul· 
tou Jorge Mon·ira .. capitão da vi~ 
la - e cdjfi('ou~a. Está claro I.{uc 
a edificou porque não era p08sí. 
Te! continuar {'omo anelava. qua
l1f'i 11 viver na rua! 

Frutuoso da Costa explicava 
dit"pliccntemcntc: 

-- E o flcnhor Jorge Moreira 
pode confirmar" :ele está prf'8Cn
te. Resolve-8c a coisa já. 

O capitão da vila concordou, 
D~l'a licença, aliáR, contanto que 
êle permitiHsc qUe fOBse aberto 
um par de frecheirHR para a han
da (lo campo, 

Os oficiais então aquic9Ceram~ 
desapontados. E dhseram ao pro~ 
curador (pie "se lhe }Jarcela rc· 
quercce (~outra o dito capitam". 
Enquanto isso, Frutuoso da Costa 
lavrava a ata, narrando tranquila~ 

UICllt-e êHtc- i'ato~., c. e_nl ble~ui. 

da, uAflinando-a. O meSDlO fize~ 

J'aJll O~ demais presentes. E pro
vavelmen te acendeu depoh. o seu 
cigi.ll'ro df' palha, dando {~Onf,jgo 
mesmo, interiormente, uma gOjl,· 

tOSR l·iSRtla .. " 

A propo81tO. aquc1a famoAa 
~uixa que Mi' VCUdCll no COlleê
lho. Arria um ano df>_(wis, em 2 
dc Agô~to de 1576, eonsiderada, 
pelo procurador Lourença Vaz, 
como "pequena, velha c não 8(!T

vindo para nada". Diante tliHHO, 
opinuva quc fossc vendida. Cha M 

IlJ{Hl·~e então um {!arpintcit'o pa
ra aV<lliá~ln. gste, GouçaJn Pirc':1,., 
di~~e '''que, por o juramento lJue 
l'<'t:(·!Jera, a punha em dozento8 e 
si}H'oPlIta r~". E, &:"im. acahou 
sendo apregoada em It'ilão por 
Pêro Ji'erllanJ'eH, port<'Íro tio Con
(·;';'lhl). QW'JIl llwia dá'! Quem mais 
flá't gritlt\Ta êlc. 

li. uma úni(~a voz HC ouviu, "que 
deitou nelu trezentos e trinta rós'\ 
não h:lvclldo nillhrUCIH mui ... que 
lan~a~s'C . 

A ('aixa que custara, um ano 
allle~, {~om a fechadura, mil {' 
qutroccnto.'; réis, era arrematada 
por trezeutoi'> c trinta réi~. 

E Hahem por quem? 

1)or quem a vendera, por Fru
tuoso lIa COBta ... 

A última ata que êle lavrou foi 
a 24 .1c Dezembro de 1576, dan
do posse ao novo escrivão Mar· 
tim Pirc8. Por sinal que, neSsa 
l'CllllÍao, deixou dc eompacrcer O 

vCl'eadoj" Afonso Sardinha. E não 
compau>('('u, Hf'!l,:undo informou o 
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alcaide A.ntonio GOIH,:alvt':-., PQI'
que Pf'tava !'Iem botina,"_ ou al1le" 
sem botas. como dizia r·le ... 

Depois disso, o 1IOlUt' dI' Fru
:1110.-10 oa Costa não aparcef' mai~ 
(:omo de homem púhlieo, nem fi
gura {~ntn' o., do~ r.r.hot1.o\ do povo'", 
que pJeiteavam &Plllprt' algllma 
melhoria para a terra na,;('('utc. 

Em 20 d" Abril de 1579 anda
va por aqui uma ~randc penúria. 

Foi então cemvocada a Câmur., 
"pera falarem cm ('ou~as ncces-I-a
riai-l ~tO l)('!n da n~prÚVifJlla·'. ~eJ1-

do chamado o povo, por oL'dem 
do ... nficiait". f:",se povo {'oll,.;filuiu·· 

Se de catorze pe$f;OuH. f,:-.tava em 
jo~o a ('1I1'nc verd'e. Vtmdilla P()I' 
ullla int~jgnifieâllcja 1ilo ~ralHle, 

que nin~uclil queria "m.jcitar-sc ao 
pouco l"{':ntlo~o mi~t{>,r de magan:
{('. Então cfllllhinal'um "'qul:,hrar" 

a antiga p()Htura~ cleVaUt:lo-R~ o 
preço pura eineo a .. -"eit'\ l'~i"i 1"1 ar~ 

rt'lt~1 ,11.1 ('UI'li(' de, louro (' til' hoi~ 
re~pe(:ti vampnt(~, 

Ne,-t"a reunião ill'arccPLl IIIll lal 
Silvc8lrf~ FralH'ie,(~o '1111' (li,..-p 
"«(ucn',r cortar eal'lw pelo pt't~(,:o 
em qUe a pnzeral11"'. 0'" vert~ndo
reR concordaram. Apf'na,;- (:0111 

uma condição, quc trazl;1 áhJ1J<I 
110 bico: flc\"ia t~le aflquiri,' a~ 1'1'

ZC9 nOR (,lllTai" do ... n'~I){~divor-. tlo
nOR, não ('ol1lp)'alldo~ para (',vital" 
'(,ôc*nqui:;tamenlo tI1W Jlode dar 
ao povo e perlla", ~'lH~rll hoi nem 
vaea a frutuol.O (1~1 {'OBra" __ . 

f: qU(~ Frul uo,~o tIa Co-;la ~('ria 

um eHpcl'talhão. atra\w,"satlur de 
p;u{lo, qUe por (':,:'l,--es aoo:O\ viveria 
a impingir aos outros g.Ho por le
bre. E 1:.ullhflH di' CCl'to porC{w' 
tinham ~ahido, em .J aneiro d~ 

1.~79. pOl' in!t'l'1ll0tlin d" 1\1<11'('0:

Ferlland.'s . .;'unhado d'l ]ll'f)('ura

flor (]o COIH'Mho (~H:"par ,\fon:-\{l 

(' elltão chel.!;'.Hlo (Ll~ CapiIUIl;<i"" 
do Norlt- ('0111 mil )HllWl 4]UI' /'I"i! 

o I rmdado fIe l1lJllI ~t'lIt<'llç,a 
(IUí- Frutllo,;O da Costa rt)l'u dl'
~retlallo 11lII'a () Bnlhil. (~Olll Jj':'l
linu .:. CapilalliCl til' Vaz F1'1'I1õlll
Ih'!"! Coulillho. 

Por via ila~ Ihh'i.J'I~. Jlllllhalll-
110 t;dn~z d(· qU~lrt'ntt~n", . , 

A(gurI ... llIêsc ... tlql()j;-;. j'IU 011 

tuhro, houve outra r{'uniiío tIo .. 
povo:o. (27 pe1'l,;.;oa~). para ,.Jj' ;>11-
"ar de 110VO o pl'e(~o cla ('al'lle. 

pois d'U ainlla Lão 1Iara1a que não 
a queriam venu-el', o que ur~i<1 :'1' 

fizt'~.;,e, "por rezam d~ aver fl1~ú'" 
moradm'/':oi i'C chcixarem (quei'Xa-
1"('111) flllr' mOl'hlll tk rOIll(,'~" 

Em ('olwlu,",itO. tli{':'<l- . ..;,' ainda 
que ê~!-\(' FrHluOHI tIa C{)~liI li"I,:! 
uma letra 11·l'ri,-('I. ,.!\ilHb ha IUl--I 

tlia!-l UIIl do..; pn1t'(,~r;d'oi"\ tia Sul,
Divisão de Ooeuult'lllar,ão [1i.,,1()
ric.l 110 Departam('IL10 1\fnnieÍllal 
Ile Cultura, qlh' ittlt'qu-It,j : .. i;hn 
a (~úpia de lIn~ papt=-i:-. antigo". me 
mo~tr()u UllI .Joeunwllto IIHe lhe 
I~ til" ido, do ano di> 1;;7S. r:t'ltá 
ha8tante ibnific:/(Jo, apag'lI,lo. 

qua"; iI"!-"ivl'l, 
n pupil'ófi lo ~orrla-"I' Il'iullLm

le: 

Li llHli:-õ 11'~':.1'i palavra.- do 
l'nltuo.·'o da em-LI. E ... tou (l'w..n 
no fiUl. ()~ olill"o~ ('i"\('l'lvne~, 10-

tio., êlt~li, já 1'11 O,..; dt-;t·if ... ·j. 

E <.l ale~l'iL:l ('ra jll~ta: ha tem
po" qUi' (~~tá 11tlt'hl"autlt, a {:aheça 
conl ('.":-la chantda, , , 

("S, Jl(W/O fli,'itúril'o", VH!, 

lI, P:!~_ 29 a ~61 . 
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OlH'm niio tUllheee :t "ida il~ler· 
na ~ dlb cart6,-io.:'~ o ... seu" múlti~ 
pIos afazere:-;. o pêso daR rCHpon
"RaLilidadeH, a prova provada daR 
mais au~tel'H" manifefoltações dt' 
honradf'7. e de eritériú, não póde 
fazer idéia do que Hcja a existên
eia -de Illll _',I'I'\:cutuário de jUioIli· 

(:a. Confiut'lltf'., à~ maif; fiaI:' VêRC8~ 
do:! Il('~ú('jo.- allwi()~~ (!W'I' moral. 
qller juridi1:amClllt', dq.wrHlpndo 
d(" UnJa IOll;a e ('xpt~rinH'ntada 
prAtica tlu ofieio. o ti,'rvenluá)'io 
tem na mi.i.f('ante pCI'.~ona!idadt· 

de guia (la~ parteA aquêle tnH10 
t'araterí .. lil..'o de que A. Duma!-\ 
falava nlllli. doi'! ~{'U8 lneJ.hnres li

'\ ;·o~. Pela <llJ~,t!'l'i(]ade do próprio 
t'argn. lwI<'J f·).:emplo ('ow\tallle 

que dcn' lhr .t(' irlon{'jd~(Jt, (1(""

.Roal, p("lo tr,ato continuo eOIll a 
Jcgalidiíde jlOS ato,.; púhlico, .. , o 
. .,crventuário fJi~tillgue·''''t' do" {;u
rocratal'l, tem um ar difcrcnk du 
('olllum dOi! ~er,'idnr('.~ ela callr;U 
co!ctiv,a, {'!)llIü quI' transformado 
pela Iucifft.z di' (>."lpírito, pela psi
(~oIogia do aUlhjenle~ por a~"im 

dizer. QIH'Rl ainda não mourejou 
entre a" qu.ltro lHlI'('df';; de um 
cartório, não pooc. pelo me81UO 
fatu, levantar t'f'HSUnli'o (~ rJ,h i>Car 
0<'1 lUuiR arJwurdo8 conecjtos sôhre 
OH proventos aufel'iJo,~ pC'lo ser
v('uluano ntl tle~mpellhar da 
sua lId~~ão, ~"taJll(~ntc dígnifican
te, 

Como conl'<cquência dee8a igno~ 
rância~ o resultado é a caw]>anhd 

da Inveja 

'Jild . .,J difamatória (lu(~ 06 It>gioná
ri08 da invt~ja têm inLt'iado '.:'Ol1tra 
08 C'arLórioH, prinr.ipalmclll(', no 
qUt~ Jiz rI'6pcito ao~ pruvf>r:.lo:-i 

dos servL'11tuárjOH. Cumpanha <{Ut', 

l'om llluiLu pr~'d"lito" Fe podl'ria 
,~enoIU.illar holche\·i~la, nào tem 
da outro 1'~·t)PO N'não deprimir 
ullla daRse qU(' houra a~ Iradi
(;()('." do oficialiRHlo púhiico hr;,,.i~ 

I(~iro, prestanun 01'1 HHli.., reai.., " 
importante .. "enj(:,,~· :, ~;o{~il'd<tdí'. 
Como tl.f~ pôde (~Otllpara~' um ta
l)t'lião~ 11m fi,w'll ~cv('ro ··ln Po,ler 
Lcgi~lativu~ um ('onN(~Jhdro eu} 
fJ"w' ~c depoHiLuH ·Ioda!; as ('on 
fi<lJl~as, H qUI'JjJ t-l(' ~~(lnr;agrlt a le
gitimidade do intcrt-~~~p ('tHlI1.IJl1, n 
~arantia ,lu viga IH~I r.1 "R naéio
ualldadc, que i· () !"1''''lwil.J a,,~ di
reitos pt'ihlkoil " pri\'<l,lo", t~OIllU 
tW conH('~U'~ (~(JJIIp,!r;ll" (~ . ..,~, apúl'-

tolo da eRtabilitlarle .... nei;d 1'0111 li 

gem·ralhludc tio.·.; fUllCiulJii.rio,,; da~ 
!'"(~partiçõc6 ~HllIlini~Jll'ali\'a!"l'~ 

Ha na burocracII.l i!lclíg-illi.l ~cr
\'idüretl que ág-cm {'üJlW vI'r.1adei-
1"0.-1 ,-:ere,' t[inâmjc(l~. ,illlwiado8 ila 
influ~nd.i.l pt'llsaUf('. qu,~ i: () prin
dpio qua,'.'; :-i('mpn' tIl' um .. ve' 

lhice precoee. dl~ ellll",H,:t)h nef\lO~ 

:-,O,'-l, de apatja~ 1I1('1l1<l "ri, de j"ílrli~ 
.gU8 alrilfiantcs, <lo l'<llm de 20 
:.lHOS dto. villn ('X<lIHil;va'~ 

Tal Hímjl.~ "'Ú li faz; quem telU 

JlWtllllO a dÚfle n{'('('1"1~ária de vene

no para (lf~!.;;lrnir () llIt'rito alheio~ 
ou u cinj,-ulO lJue fW.H!e da invt~ ja 
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pelOt! valores de outrem, pela sua 
posi~ão na sociedade, pela inde· 
pendência e sagrada missã:l en
tre o.s, homens. É indispensável 
cesaar êsse zunido de abelhas em 
tômo do favo apetecido... Sem 
que se reconheça o mérito alheio, 
.sem uma cquitativa recompen.sa 
dOEI serviços prestados, sem o con .. 
forto que a vida mental, hoje 
mais do que nunca, requer daquê
lce que trabalham e pensam, não 
é séria, não é jUAta, não é digna 
toda e qualquer (~ampanha contra 
uma classe merecedora dos aplan
eos e dos bcnefídos do govêrno, 
I80b todos os pontos de vista com 
que se queira anuli~á-Ia 

As téclas mais sovadas pelos 
invejoso'8 é o ganho dos serven
tuários de justiça. Entretanto, 
nem essa eritica se baseia em fa
tos pOElitivos, nem tem cabimen
to de ante daA tabelas de preços 
constituidos pelo,~ próprios órgão~ 
dail repartiç,ões judiciárias. Se al
guns at08 ha em que o fo\el'ventuá
rio recebe melhor emolumento 
pelo seu trabalho, outros existem 
no!)! quai .. , a vantagem é ridícula, 
é verdadeiramente micro8cópica. 

Nas ações até 500$000, os ser
ventuários percebem a penas a 
metade das custaR estabelecidas 
no regimento; nas de valôr supe
rior àquela importância~ até .... 
5 :000$000, - aA mais comuns no 
fôro, - têm direito a dois terços. 
Também os tabeliães estão sujei
tos a uma tahela progrCBl:!iva, 
cujas taxa's variam segundo o va
lor d'as escrituras que lavram nas 
suas Dotas 

A ae.-18tencia judiciária conw· 
me trinta c (~illCO por (:('IltO da" 
causas em que OB c81'l"ivãe.Q não 
ganham nem o pupel gaf-to e ~ .. 
tinta con~umidR. A 3t'isiAtência ju· 
-diciária, mediante simplcA atel'ita
dos de pobreza, muitus vezes pa, ... · 
sadoA por um tmb-d('l('~atlo 1:!Ua.· 

peito, tornou a vitla forense cada 
vez mais complicada e prejudicial 
ao~ carh>rioB, fie hem que a ne'· 
ce.Q~idade de sc~nclhanh~ inova
(:ão seja um fato de imprcscin.H· 
vcl henefício plÍhlieo. O ,,~erviço 

eleitora], por seu turno, nenhum 
lucro deixa aos cartórios, tendo 
preferência sôbre toJos 08 attl~ do 
serventuário, aumeutando enor
memente o arquivo, exigindo au· 
xiliares que poderiam fPl" .li~pcn
sados, perdendo horas e di J" ('IH 

atelld"cr aos requ(,:lent'~R, 8ah4~ 
Deus muitas vczeR em 'lUto conlli· 
çóes de Larriga e de ('ab(~ça~ cmw) 
dizia o meRtre FiaUI[J de Alnwi
da. E, tu~io isso, Bem auferir ~a· 
nho de qualquer e~péck, sem 
Ulna rCCOIDl'eWIR lJHltl'ri:d~ seUl 

um prêmio à virtude (:dl~'tanti> e 

proV1eitosa dos I'JcrVt'nlll Íl ri Oíoi (le 
justiça. 

Até a própria ulllnrithuJe dol'l 
of.idais púhlicos o~ advcr!"!iúrio!1 tia. 
clUBSC procuram n~t.irar da tolua 
personalidade. Por um tl"lZ, uão 
colocaram o gerventuário abaixo 
do mais inexperiente aux.iliar. 
creando-se leis incompatíveiH, uh-
8urdaB, que aÍIu]a exi8t(~m c que 
precisam ser revogad~l~l 1~1ll nome 
da bôa marcha do serviC;/J púhli
co e da legítima hierarquia que. 
deve existir num cartório. As lüi~ 
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eram tão extravagantes, que um 
tabelião, -cuja,',! rendas fossem in
iignificante~, teria que importar a 
permanência no seu ofíf'io df'; um 
empregaJtlo relapso, "cm que o 
pudesse exoncrar! 

Por felicidad'e, o justiceiro es
pírito do sr. Valdomiro Silveira, 
ex-secretário da Justiça, procul'OU 
atenuar êsscs grandes males, co
locando ao lado do serventuário 
uma parcela maior de autGrid3de~ 
a bem da ,disciplina dos oficios de 
justiça. Em ncnhulll país civ-iliza
do d'o mundo já se oLservnu a 
prática imoral c anárquica de um 
simples e~crevente mandar UH 

pessoa do chefe. Tudo ie.fio tem 
sido feito contra 11 exiRtência ho
nesta do;'\ cartórioB, dos (~artório .... 
que se aeham sol.. a diréta fisca
lização dos juizes c para 08 fluais, 
portanto, não ha nccessitlade de 
decretos c regulamentos de das
!'IC, pOHtergando direitos adtluiri
dos c que devem ",ei' re.·peiLados 
por todos 01'\ poderes do Ebtaoo. 

Contra e.ssa cumpanha do·, in
vejosos é que sc deveria lc\'anLur 
toda a c.lasse d08 j,u'rventuário8 de 
justiça, nUUla união inquebr(lJltá~ 
vel, ~ob a/3 mesmas a8pjra~:õ{',3, na 
defesa dos ~eus direito", da.~ SUBo 

prcrrogaLiva~ garantitla.~ pela tra
diçl.lo, hoje dcsfigurada por a1M 
gumas Jeis. 

Classe quc não tcm o bcncfíj~io 
das cômodas apot!entalloria.~, para 
a qual se exigem apenas elemen
tos que R'C destacam em concur
sos de provas rcnhidul'\, -- quer 
em matéria de provimcnto, quer 
em se tratando de sucessão, ~ de
ve ter por baRe a sua união teme
rária, para argumentar contra os 

!J('U8 gratúitofl inimigOl~ e Ihe-.s fn~ 
zer vi~r que um cartório não é só 
um prolongamento da organiza
ção administrativa de Um país, 
lDa~ é, antcs de tudo, um patri
mônio moral e material, que mui~ 
to legitimamente pertence aos 
que o mf'fC<'eram e o dignificHm 
110 exercício das suas funçõeR. 

(Da "Rev. Judiciária", voI. I, 
Selo 193;;, p~ •. 422). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nas serveutiaF.' de Justiça, o 
exemplo de Clima(',o Cesar de 

Oliveira rcvivc em fun(~ionários 

do porte de um Napoleão Vin

cent, de um Canuto de Oliveir~ 

de um Antonio da Silva Pereira 
e outJ'08 it-,'lIahnentc notávei8. 

Não nos iludamO!', com al!S 801u~ 

çócs simplista!'!, hascada9 na oni

potência das leis, regulamentos, 
providências e instituições dC8ti~ 

nadas a comhater a corrupção; 
confiemos 8ntc8 nos homelll... de 

hôa vontade. 

Com êle8 é que, principalmen

te, havemos de cont.ar para :1 ele
vação d-o padrão moral médio dos 

servjdorcti da Justiça, 

Apelar para êlcB, pôr em dey.. 

taque a hc1ez~t c a fôrf.:a dos cxemM 

pIos --- eis o método realmente 

eficaz para a depuração dos C08-

tUIDCfi c a exaltação do sentimen

to do dever (Manuel Carlo" "Re
gimentu das Corrüiçõcs", p. 16). 
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Ut/{l :\ n,10rlln da arll"ll h't;j.,J;I<'lio, "ara qw.' .... -
jam nOVâll1t'ntt' \'r,':tdas as ;tlllig-ati ('olllis.;õ(~E;, que 1'1)

d{!m ser eOllstiLuidas de representante!> tlesignado~ pI'la 
Ordem dn;; t\d~'ogad()s, lwlo «'beo {' Iwla i\SSOf'liU:;W do~ 

Serventll:iritl~ ,:,. 11l'li(_,. 

r nstitllida C0111 () 11l111lanitárip 
proposltn de tornar pos~ivel ao·; 
dç'sprotc'gido:; da fortuna a d('fes:l 
dos se\1o:-; legítimo . ..; intness('s, a :1..,,

si .... tência judiciária, t'lItre1antll, dv 
(l(·~tlrpaçàu {:nI /leturpaç:l'l, l)(l~SU~l 

a ser instituh:ão 1Ilais pl'rnicia<a 
que útil, em rOllsequt'llcia da de;,-
honestidade de muitos t' do dt':-lei
XI) <ll' algu!ll{l;\ autoridades, da:, 
l111ais depende a sua concessão. 

Com efeito, segundo cstatul' a 
lei, para ohter (; heneficiu da a:,si:,~ 

1~ilri:l em juizo, deverá (j inten'ss<1-
do provar qnv n;to pode suportar 
a·) despcs;l''l do procl's."iO (' que íl 

at:;\o que pretende propiir, ou a c]c
f('."'<:L que tCIll a aprescntar l'lll açào 
qHe lhe (: Illovida, nàn l' tl'llllTúria. 

Essa prova l~ geralmente feita 
n<l'di:l1lÍ{' atestados fornecidos P! 1 \" 
delegados de policia {' juizes de paz 
que I'-'t' rderelll ao {'stado <Ie illdi·· 
gt'llcia ou pohreza tlaqlll'ks illtr-'
rcss:1dos. 

Ouando foi instituida a aS,'iistt'l1 
cia<'"jwliriária, ('In S~W Paulo, pela 
lei I. 7fi3, rie 1920, t' )1l'I" n'gllla 
mcnto n,o 3,425, de 1921, crca· 
ram-se, ao tlH'S1llo tempo, comi .. -
sõe:; compostas ele trl's mcmbrcb, 

que, lia capital, l'\":1111 4) 1." prUlIll! 
lur púhlico, (J direl1lr dn ])a[rnlla11 1 

'\grícola c Ulll ar!vog;Jllo dcsigllad() 
ilc10 l)resid{~llk do Trillll1ul d(' .111:' 
tiça. Nas d(,1l1:ti.., (1Illl;Jrr:l:" tai, 
"U])ll'õsijt·'i IT;nn c(l]htitllida,~ \ll,l,) 
presidente da {'únlar;t \llIlli-cip;d, 
1,,:lu l'o]c1or l's!;~dl1al (' )lllr l\1l1:~ PC'-'
'",['Ia (lt':-iigll:1da 11"11) r:'~v('l'/i\j! J111/ 

de din'ito" 

Inct11ll!Jia a (':,s;ts C(!llll--:'.;(ll··.., 1(1 

lllal" <:"OI1l!l'Cil11C\lt(! (]():--; lll·dido:, di' 
assiskncia, la;;:clH!o ;h itl\'\·..,li'.~a

l,:ÔCS quc jUlg:IS",t'111 ('\II1\,,'lli"III(': 

para a apuraç;"ltl ILt vn;lcid:ld(, d'l 
;t!l'g':HII) sobre a.'" c(Jlllli('--'l'''' pcCltlli:"I-' 

rias do" n_'ljl1{·rc1l1l>.c:. LT 1l1:1 \TI \"t' 

l"i fi\'ada a procedêllci,l f]tl pcdido, 
,'1";1, C's1c deferido pl"la ('I'll:i .. ~,·:.\(' lj11' 

() l'xaltlitl{tra, fiean,1ll, ]lor,"lll, () II( 

Ildicio n'\'llWlrlll, llwdi:lllk ])('did,) 
d('s'~a t'Oll1is<ll\, )1:11 1l1,l\:\'lJ ,-,Ujlcr 

\Tllil'llt(', diri,~-idn arl jlli/_ d:i ~·;llh·l. 

i\ rCHlgaç:[O da ;l""i~,ll"ll('i;1 jl1fli 
ciftri.:t, C1l1 virlt:<!c dv Ir;ll1dt' (lU <\\'111, 
nbrig-,ava () ;ls:-ii:.;lidll lliul1;1 d(' 
500$000 a 1 ;()OCl$OOO, }"'lll (11111'.1 :_l(! 

paganlento de j(l(]a-; a;--, \k-;pe:-a~ d<1 
pn'ct'sso, ·.;elll pl"t-jlli/u ti:!.., pClla', 
crimillai:--; ('111 <]lW ill(!I!"1 (":-,..,1', () 

Códigü do ['roC(:''',:,/} «i\'il (~ COlller
eia! do E;;Jladr" 110f"'I1\, \-"('111 racili· 



tar a con·(0ssão (la ras~isléncia judi
ciária, sendo ~L':; suas dispuc,içôcs ;1 

repeito logü depoi:-. alü'r.ad;.~'i pek. 
de.crrto 5,042, de- Illaio í.k 19,)1, o 
qual suprim:n :h comiss(;{'s acima 
Te ferida o,. p,lssal1Jo as rcspectiva,c; 
atrih1.1içõc, __ a . __ ("\" exercidas pelo juiz 
COlllpetente, ('lll prinH.'ira. 1 ll-=t.rtll('ia. 

('0111 o Jidvtnto dês,;C' (lecr('Ío, co 
lli:..-,aram a . .;urg-ir os pri111eiro,'~ 

ahnsos ('I"Jl rnatéria dl' aS''il''itência 
judiciári<\., a)," (·ht.'~ar à :-;itu:t,;tü ctll 

(!lle hoje ...;c t'I:C'ifl1tra. 

Na alua.lid;>J:L', gTLtçaS ú. henevo
Jl~ncia l\a:-, :\utnridad{'s policiais {' 
dI!:; juizes l:e P'.lZ, a rOllce."<io (la 
;';.;sistência {qn:OH-",e de 111\1,1 tal 
:-.illlplicidack. qlH,,~ capitali~tas e pro
prietário,.., n;to trcpizla!lI e111 lançar 
mão ck:.;;;e fl'Ctll':-'O, para comoda
Illente litigar \'111 juizu, 

Os atestado,"; da." auturidade:-, po
iiciais (' do .... juiz!...':' de p.az .,;:10, (h' 
nnlinárj/l, d;üilografados pelos pró
prio~ illtcn.~..,sadus t' assinado;-> de 
(TU!. pda;-. IJ~eSm~lS ;lutoridadcs, 
COlll rara",> l'x'ly"çôes. E os j uizc." d( 
direito cnEo.'"dclll a assi~tt'llcia pc 
dida, atendl\ndo ao qU(' cnn"ta da
qt1cl{'~· att'st1do.s, que julgam dign()., 
ela fé qtW, (le fato, ucverü!lll llwrc
[{'f. Ill'L.s 111.(1 merecCtn. gractoso', 
('()1l10 gl'ralwt'ntc- 'sfl~). 

Em daía rc'Cnte. (~Cl)rrl'lI, llliltl 

.tüs cartórii. .... do l)ítlácio da Justiça, 
UITI fato \'t'nladcira1Jlcllte pitores· 
co: um demanoista, tendo [('quc 
rido ()~ beneficios da assi,,,tt":ncia, 
110 curso de h·ito {'m que litigava, 
foi d0~llla.-:-;cara~ lo pc lo ."1.'U ar! v('f~á· 
no, que pnH'Üu ser o tlleSlIl() :-;lK"ii' 
de uma firma comercial, (~OTn C;\
pital integralizado de cem contO'.~ 
de réis t' retiradas dt' três conto:, 

de réis lnl'll'<ll~. TO{la .. vj;l, u aln, 
tado f"OIll'C1Tiank i!.~\) enC(/11trn-u di 
ficnldad{" ;:d.~·u1l1:t par:l jUl1tar, l"i)lli 
(l seu pedido, :\t('...;la,dl' dI' pohn·:<l. 
fir1l'l<~do por 11111 jtti/ {li' paz, qu,' 
hacharel ('\li dirvlfll, a(hco.~;\d() llIi 
litant{' {' cUllh('cl'\lur. pnrtanto, d;1 
lllíitl.:I'ia {'111 ;qm:c;.l, 

Exístc (l1Jtr;l llh).d:tlid.;tdv, Il'll 
dt'llt(~ a explor,;,r \) tf;tl;alll'j ~~'ratílil" 
d(h taheli;"\('-; t' \- ,nlv;Il:", l(,"';:iIlrlll, 
;)11 1I1l'S!llil tt'11ljll>, (/ fl~\n,;t illlpn') 

...;a oficial, ete, E':t ",;{'gllillk: llnl 
fi~'iiollaL.; 'it'1l1 'v,>crÍlpn!\) ("m 11\1 

Hll'rO pCqU(,l1U, ~~r:!\~a.~ ;\ Dí..'11S! 
:1t1k...; de illi,,"i;u' 1!1l1a C\:I"<! qua: 
quer, oht""'Jll lm1 (!\/" iln...;,')ril,
'·:est:Hlo.s. {", trall"fonnll1Lll) () diV!I
\'.' e!ll pt'tS:.(q Jni~('r;'l\'('!, .,etll ll;Jr!a 

lil'e (lizerelll, Qilh\'gP',,1!1 ;t~, \~lilll 

~'ns da a"si~!ên\:i:\. !qi,,'\:1,ll;i a a'\.::I·/, 
(11W cOITe ".l."> S('lh !r:,lnit(,,~ rvgld \ 

:-t'S, () "pnhre" l.."lH'nlt· \;(c' fíln,.· 

ct'ndo qUtlntia:o' i1(:{'f"l . .,Úri:l:i aI) ll:\!: . 
lllCnto d:,~; H''>pn'\jY:l''i (,1!"t~\S, p i 

''..'\ad:tllwllk, In ,·t:r!eza de (!'W 

c .;tas S;-ttl exigida", pdo (l'.crivãil di I 
[('ih), {' termina pa.\~:11111o, :dillal, rf~ 

Ilow Ir;ú-il h (', 'lJ V\·IH.'iolladi IS. Tod\ ~ 
n din[wir<, t: elllho!::;;i{[lI por l"S,',I''''

"t!{'(licadcJ'" p:ttrlJll(l~ ", qt\{", fdil 
llH'lIk, p:t!.:! II ;10111 \J(lnk Ih ("Lt,,~(", 

~<io POllCI).:-" 11Lt-, '-":lU 1.'"1i(·ntl:h sut), 
Cit'lltt' par;\ prcjlll\i(';t!· 'h illtet"l'SS'-" 

daqueles ,;! qlte il'h rcfl 1'ill1(1;-' acilln. 

A vi~,l;1 di, ~~}.,.plr,;t(l, li1H' reprc 
.'il'llta lltIJa ~)ilid:l id(::1 da ... (111)11. ... 

trt1osid;tll('~ qlle ocorreill CJ,nSIí!1l

t.emenle, 1)1.1 f()ro, ('lJj !Hat("ri:t alí 
llC'ntc Ú aSlsi'-.t(:ncia judirí;íria, 111"g(' 
U1lla ITfoflna. ll~t .al11al lq::L'iLu,:;'io, 
vo!tando-;-,\' ao :tl1tigu fi.'gilHl'll da' 
comissões, qUl' poderiam :'('1" l"OI1:-'

t.itl1ida~ de n'pn~entant(~ designa,
(los !><,!.a (hdí.'lll {li,,, \d\'I)~;:ldH", 
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pelo Fisco e peja Associação dos 
Serv'entuários de ] l1stiça. 

Com es:-;a providência c com a 
aplicação de pes;w:las multas aos re
querentes c às autoridades que for
necerem atestados inverídicos, -
muIta'" .cobrávei.s pCk1. parte preju
dicada, por meio de ação executiva, 

- talvez se l'sita . ..,,·sem (lS abusos 
apontados, para gáudio das pC~St)at> 
11011('''..;ta5 e desespero daqm'lcs que 
se dedicam a es.s.a nova indústria. 
que veiu sulJstitl1ir a daB falências, 
em hôa hora extinta pt'las altera
ções feitas na antig::t lei, qUf' ar.; re
gulav.a . 

................................................................................ 

Ã Reforma dos Registos PÍlbli(~os 
Tendo o Governo Foderal reformado a legislação fiO

bre Registos Públicos, com a exped1çãft do deereto-Iel 
n,o 4.857, df' 9-11-39, que vI'm tral1~('rito. na int('gra., 
no "Diário Oficial" do Estado, de 2-12-3U. pags. 37 e 
sgll., o 1.0 oficio de Registo de TItulos e Documentos 
(CARTóRIO DO DR. AllKUDA), fiel á sua tradição de 
bem se"lr aos seus cUcntes e ao p6.blico, ofere(':c abaixo 
os novos dispositivos rcft'rcntl'S áqut"lc oficio, anotando 
(I c~cJarl'cl'ndo. principalmente, as novas disposições e 
as que foram alteradaiii pelo det'rcto ('m apreço, tudo 
do molde a orlent .. t.r devldamf'nte o., inlRrl'ssados. 

REGISTRO DE TITULOS E 
DOCUMENTOS 

CAPITULO 1 

Atribuições 

Art. 134 - No Regi',w de Tí
tulos e Documentos serão felta.s: 

a) a transcrição: 

I - dos instrumeutos particula
res, para a prova das ohrigaçile5 
convencionais de qnlaquer valor, 
hem como da cessão de créditÜ'.~ c 
de outros direitos, por êles creados, 
para valer contra terceiros, e do 
pagnl11l'nto cem sub-rogação; 

11 _.- do penhor comum sôhre 
cousas móveIS, fcito pDr instnt
menta particular; 

UI - da caução de títulos de 
crédito pessoal c da dívida púhlica 
federal, c~tadt1al ou Itltlllicipal, ou 
de bolsa, ao portador; 

NOTA - Por cElta alJnea. e.<;tâo sujeitos 
ao reglsto 08 ojilOntratos pa"':-mdos n. favor de 
Bancos, Companhias, ROcledades comer
ciais ou particulares, desde que: 

a) recebam eJn caução titulos de cré
dito pCSl'Ioal, como letras dI' cn.mbl0, ohrl
gaçõefl de dívida, et,c., Mslnauos IndivI
dualmente ou por firma comercIal; 

b) nceltem f'm caução a.póllces ctn di
vida publica, fedt'ful, ('F.tadual ou munIci
pal, ll('llJ como II'trn."; (li' <.:.'\mJ'lo da 1"('8-
ponsabllldade dos Tezonr08 fedeml, esta
doais ou municipais; 

c) tel1h,un como cüuçl\o o.çôca ou de~ 
bêntl1res de sDciedadc<I anônlmM, como 
Bancos, Estradas de Ferro, cte., quando 
culltldns ao portador; por Isso que as cau
ções de titulas nomJnatlvOfl, isto é, eml~ 
tId08 !l fnvor de dettlrmJuada !lc,ssou. ou 
r:lZI1.0 social, f"Íio regiH[,üd;\1i no.<; próprios 
livros dns sOciedade!', C'lllJI:I';Ol";\,'J. 

IV -- do contrato, por instru
mento partil'ulnr, de pellhor de ani~ 
mais, não compreclIdicIo na~ dispo-
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:,JÇOCS do artibT() 781, n, 5, do Có
digo Civil; 

v - do C(,ntrato, por 1l1!:-itru
mento part(.cubr, de parceria agrí
cola ou pecuária; 

VI - do mandato judicial de re
novação do contrato de arrenda
mento para sua vigência, qtwr ell
tre as partes contratantes, fi ller em 
face de terceiros (art. 19, do De
neto 11. 24.150. de 20 de ahril de 
1934) ; 

NOTA ~ &te decreto é mal" conheci
do por "Lei de Luvas," sobre a qual o 
dr. J. S. Arruda tE"nt estudos cspectalfL 

VII - facultati\'a de quaisquer 
(locumcnhb, par2. sua cOllsC'rv~H:;tO. 

b) a averbação: 

J - de prorrogaGão do cuntraio 
particular de penhor de animais. 

parágr'afo único. ~ Todo registo, 
que não for atrilmido {'xpress<llllen
te a outm ofício, l'('rt('llcerá a êste. 

Art. 135 - Serão, tamhém, acei
to-.., pelos oficiab, os contratos a 
que se referem (1::; 11:;. lI, IV c V 
do artigo anterior, const::tl1tes de 
escriturtli:>. públicas, CJuando levadas 
a registo. 

Art. 136 -- Estão sujeito:; á 
transcrição. lHl Registo de Títulos 
e Documentos. para valerem con
tra terceiros: 

1.0 - os contratos de locação de 
prédios, feito por instrumento par
ticular, não compreendidos nas (115-

posiçoo; do art. 1.197 do Código 
Civil ; 

NOTA - Coutratos por instrumento 
)Dartlcular slgnlficam os passados de pró
prIo punho ou as fórmulas Impressas, com 

claros u preencher, notadamente as qW'l 
o cartórIo do dI'. Arruda fornece gr!\tlA a 
scus clientes. 

2.0 ~ as procura<:õcs outorgadas 
p{)r (''scrito particular; 

NOTA - !o'lca, assim, revogndo o § 4.0 
elo art. 1.289 do Código Ch'll, aliás aber
rante dü todo o sistema perfilhado por 
êsse mesmo Oódlgo quanto HOR requlsitoB 
para n. vHUdn.de do inlltrumento particular 
contra tf'fceirO!>. 
Oomo procurn.çõefi por escrito particular 
devem K('r üntcndld!H; não só Ué> de sim_ 
plcs KCfith.o, como [tI; dI' mandato judicial, 
pois que U lei não distingue. 

3.0 -- os dOCUllle1l1(l~ dccorrell-
10,,", de depósitos, ou de catlçúcc;, fei
to'> e111 garantia do cumpri1l1ento de 
ul)rig;u,:õc:; ·c,ontra11Jais, ainda que 
t'llll'it'parado cl()..., rr:;pectivos instru
mentos; 

NOTA ~ :l!:sw preceito atinge todos os 
docum.entos alusivos aoa depósitos e cau
ções, como relação dos bens, titulas de 
propri{>dade dos efeitos dados om garan
tia, recibos ou declarações a{Ucloua.la, etc. 

4.0 ~ aS cartar:-: de fianaça, em 
;~~eral, feitas por instu11lellto parti
cular, seja qual fôr a natureza do 
compromisso por elas ;thol1,u!n; 

NOT A ~ Dos termos g{'l'ai8 dêste ar
tigo, vorl!1ca-se que estão sujeitn.s a re
gtsto não Eómente na cA.rtas de !lança de 
aluguol de predios, como quaisquer ou
tras, incluslvé aa de natureza comc"cial 
ou bancaria. 

5.0 -- os contratos de 1ocaç;w de 
serviço..; não .atrihl1ido~ a outras rc
partü,:õcs; 

6.° ~ os contratos de compra e 
venda em prestações, a prazo, com 
reserva de domínio ou 11ão, qual
quer que seja a forma de que se 
revistam, e os de locação. ou de 
promessa de venda referentes aos 
bens móveis; 

NOTA - :8:ste preceito SUjeita fi. reglst.o 
todos os contratos de venda de mcrcado
r1na fi. prestaçOes, com ou sem reserva de 
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domínio, quer feito.s por in,<;trument.o par~ 
titular, quer celebrados por f'Rcritura pú~ 
blica, aRHlm como os contratof' df' locação 
ou de promoolla de ~'end!" de bens móvel:;, 
passados no,> me~mas condições. 

7.° --,,- todos ()~ dnClllllentos de 
pron>dênci;l e-trangt·ira, acompa
nhadCl.c; d,lS re.-,pt'cliv;t;-, tra(lt1çô('.~. 

'1uando tt~1l1 ql1e produzir f'feit(\' 
('tll n:parlj\ôe~ d~l l'ni;lo, dos E:-,· 
tados 1.' do:; \f lluicíjJin.c" ou e!ll 
qualquer in<.;1ànci;1, jnizo ntl 1 rilm-
11.1.1 ; 

rtO'TA Como ('!",á rr'd!~jd:), ésk arti;:;n 
abrarl-ge nào w todos OI; documentos (pú
bUc<lS ou partlcU!arcs). ef.;Crlto8 em lingua 
estrangeim, C0!l10 [.quelcs qUe já venham 
redlgidog em vernáculo. ~nab que tenham 
sido flrmaclüt:; no f:strn.ngE'lro. Não [ór:1, 
'H.sim, l' o texto t.eria falado em idíorn:l 
el5trangeiro r n{!o I·m "pi"rJcl"(h'ncin rstr:ln
gelru", 

RI) (lS cüntratn.., de ('ompra l' 

venda de alltolllÚ'.'vi:-:, hem como Il 

dc' ~ penhor dn.., mt.'~l11(l", qualquer 
que ..;cj:l a fôrma tIl' qt1e 1 .... (' H'\'l>';

ta1\1. 

NOTA ~ POI" êb\'~ dispOlSitivo, fi",lll1 ,;\1. 

Jeitos a rcgisto todos os docum'.'utos dr 
aquisição de automóveis, qurr passados 
por instrumento públlco ou particular, 
quer por meio de simples notas de ven· 
dn, recibos, etc .. pois que a lei institue, 
com tal exigência, UH1 Rh,tema de con· 
t.róIe daqueles 'veíclllol-\ para fins Vllriot5, 
Ficam tarnbem sHjeito~ :1, regoisto, para 
_aleI' contra t('rcelro.~, Lodos os pcnhore~ 
de automóveis celebrados por particnlat'ps 
ou r:(·s'üciflntf·,õ. 

to~túti(.'ü~ :,J) br;~l() prú\'a t'Ol j1liz!), 

quando acompanhadu>.; de ccrtidéltJ 
da trall::icriçào do (lrigiual no He 
gisto ele Títulos t Docu111entos, 

NOTA -- Todas as fotografias de do
cumentos só valcrão em juizo quandO 
acompanhadas (la prO\'a de registo do reI;· 
pectívo originnl, no caso a certidão do 

c(lrtÓrio. 

.-\rL 13R .,\' Ill;ll'.~ern (Ias rc:-.-
pectiva~ t-rall"Criçô(',·.;, ~,t'rà() an~rlfa

das quaisquer ocorrênóas que, por 
qualquer Il1üdo, alkrt:m o fegisto, 
quer em fl'laç;\o ao::. ohrigaçõ~'''i, 
(luer ("111 aliJ1(~l1ci:l: :'l;-, pl' .... ~,úas, qUt' 

!lOS atos fi,!~l1renl, inr1wil-e a pror
rogação elo.., praz1f". 

Art, 139 Ikntrll do prazo dl 
sessellta (ÚO) dia~ d~l. dat:, da (1,'-;

sinatl1ra peh-:: P:lfH':-;, l.,yins ~h afn'
('1I11l11crat!()3 Tl\lS ar! .... , 1.14 :1 13() ',(' 

do rcgi!,,>tado,..; 110 d(Jl'llicílil) da..; 
parte,,,; contratalltt":'. c qll~llldl' r .. :
sidalll estas t'~ll cirnli'J.'-"''-l'i(tít,s 1<'r
rit()riai,~ di\Trsa.>.;, li n"~'!~l." -(' far;'! 

f'lll todas ('1J~. 

NOTA f:, te al"t.!~'(), {!i!t'H'lltcmcnte do 
el~creto .037, qU(o mflúclavil fm;f!cm O-'; 

('ontratol> ('om ]'('S( 1'1,'11 dr domlnlo 
tfio s/'m'"!f'ntt' l'stl'.'; rei<lstado6 11111l':,

nlente no d01nlc:1I1o de, cornprndol', tlpt,,_ r
mina lj!k n.'; !!h>tnwlPnr" l nan,Í( nlares 
prn gc"al H-ju.m rlÕf!,1studo,\ no d()micilio 
das pflrtps contratanv'6 t', quando rl"!i.i· 
dalu ('~J.a:~ em dT('unscri(';J-e~, territoria.i:; 
ctiv('l."sas, lO f;-,:;:hto se fa~·:t t'l'n toda.,; e!a.,.. 
1I.a.<,lin, ]):!~i,":'m nftO <0 (',; n-,nll':do~; COln 
n,,:erVQ dt,' clomJllio, ('0n10 :, ,;('nen\lldllde 
rt05 document'J,'; pal'tiClll:1Xt'5, a H:'T reg16· 
tado.q obrl!o(lltor!amf>nte tanto !lO domIcilio 
<10 Vt1udulOl' (' du cOlllpr,Hlol", elo {'redor 
f~ cio drvl'dot t~mo das fkmals pfl1'te~ 
contr~t.nllt('fj, (IUlUHlo fOI·('P."l ';árIOH 06 co· 
obrl~.acJos (' rp~idjrPrr:) ('m 1'1Ill1:\rCl1S dl!i>
nontps. Qller ('mu j"t, .. a !d dar major 
publlr:le!ath> lis trnwHli;Ó0>-i. ('\'It::ndo. por 
exemplo, que urn :11ltomóvf'1 ('ompn-tdo a, 
prpstl-1ções rm Cftpit.:d, pnr um fn,guez do 
lntl'rJfJ!'. ~cJn flll apr, f,f-lll,,',I!ü como h;ento 
de ónuH. N{-to foI. porém ft'liz () texto 
em dfll' fi,; portr's o prazu (h~ sr'[,B('nta di<t!"i 
pura o rfl!:l;;LQ, sabi<.lo CutLr) é que' f) lllt5· 
trumentl} Plll'ticulnr ~l) ('('n,N'u, a. valer 
contra terceiro.<, fi pnl'tlr (~f1 traOflcrir;áo, 
como e!itIÍ. f'Xpl"f" .. I-lO no :,rt l.3:i do CÓdifi,O 
CIviL 

I.';to nüo Ilnpt:de, entretaC!'i, qne, plin~ 

dp<thnent.~ lIOS contr,ltos di vendu COI11 
I'CSern1 dE' domínio, nm; de p",lÜ10T, CI\U· 
';lio c eCl'l:'lliD (,I' crédito/', <,{'Jam Oli LU;;· 
trUlnentoa imediatuID{'nt(, reglstadoB no 
domicilio do vt'ndl.'dor, do (';edor ou do 
cessionário, os qllalr; pas&ar;;'o flSlllm, e de .. • 
de logo, a ~:()zar das ga!,ultlas j'cfHIltu.n· 
tes da prioridade qt:(' ll-,r-., dt I.l reg1fltC 
lotcial do SI,U titulo. 
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o escrevente habilitadú, que a bandona voluntaria~ 

lUt·n LU o cargo e deixa de reassnmj~lo, nada. pode alt>
g,u' ('outra o respectivo ~wrventuário, não tf'udo, pois. 
dirdto a qualquer indcnisa<:'-110. 

I~screvente que ab!mtlona 
o cargo 

V('rificac!u () ahand()no do l';tfg\1 

)){J1" tlIll C:-;Crl'Vl'llk jllr,lllwll::l<!eJ, 

.'-em ql1nlqtlCr t'xplicaç':to 0\1 jlH) 

I' iral i \';1 ;to ~,l'r\'('n t 11;Í rio do ra rt<'l

rio, e"itav;[ (''ij-c na ()br;i~açãl! de 11_
\'ar. desde lugl1, () fat() <1\) co:J!w
Ciml'llto til) Juiz COTTl'gt'd(lr, (lt' 
;[córc!(J C(J1l1 I) di';p(\~t() llO ;\rt. 8.'") 
rUllllJilladu ',"(lii] () arL 10.°, I('\r:: 
"d", <lo d(,c. ('--L 11.° úJj97-A, d(" 
21 {k SdCln1)nl de 19,1'-+, ou pfl(k
ria dci:--..ar dt, {;I,Z('-!n, para agtlar
,lar qUe () C-"l'fn l'IlÜ' aJwlido n\IS

'illtni.'i",l' VI'hlI11;Hialll(,lltt' ~l'11 p"f:--l0, 

lllaxill1é t'lll :;(' lratalld(, de UH) ;t~1 

j~g(J al\xili;~r, amig(), parente (' 111"0-
tcgidn dI! _-';I'I"\-('llluúrio;-

T I 

~o ca ... o de rc-;posta afir11l:ttiY<l 
a ::;cgullda hip('Jk:-oL' f0rt1111bda: 

a) I':ra lícito ao e~(rCYl:llte re
!crido prnp()}' {'()fItra o serventná
rio l'lll aprc',o llllla a\"ão dv, perda':'> 
t' dânos, alegando cFIC f(')f(l dcmiti· 
do do cartório;-

b) As,,_istia-ihe () direitu clt' jJl'-

dir t~l111héll) us doz(' m(~st:s d(· cia-

Ftrios (j(. (jT_W 11 :tI:: 

,'i,aI11) dl'çr~'j()? 

1I1 

Tendo ocupado {, ar'::!ll de ()'j

,-'ia! ill1l'rino por líJllgo'-. ::tno;, v '1IlO
~i illillttrrnI'L-l.illl'Ilt(-; 1~l1dn pcr
,'i hido durante todo t"'--:-iL telUpO n11l 

11f{}cna(lu fixlI l' uma pCi'CL'lltágl'lIl 

,.úhrc a n'll(Ja du t':!r1úri() t' h~l, 11-
do ,l,-,sinadu ,'!J(lts,rlmclllc, ('\11 fa
'.'111' dp st'rvt'llttl<Í.ri ... um n'cih-() dt' 
.' qui/ara0 plcna_ dI' .W'IlS ','0/(111/,'11' 

1.'1,'.''', Sl:I11 1.J1l:t!q1ltT n'~sal\'a Ot1 r('s-
1 rl\,'\I ~ 110 tocallk ;1 quaj~;ql1{T illl l" 

rl· . ..,..,L'--:. que, p()rvl'llt\lra, lhe ':Oll]W,

':(TiJ J]U rart/Jrio, -_. [. líl·it() a G':-,I: 

t'~çn'\'!'!lte \'ir, ;lg'ora. reclamar vJ1l 
g!( dHJ ()~ quoja"" de "Ilh~tittti(~;':tl 
rriad;'l''; lJl';O dcc. C:-ot. !l,O 5. L2'( 
(),' 23 df> Jl1lhu de 1931 ! an, Hl')? 

1\' 

Em rOll;,cqlH.'lln;!. :i,,() Ci.j'I\':\l!l 

la;s quot:l:-; implícit:l:-' lla (,xJlr('~,';;I(' 

"'l'tJlri-/JIt'l1fo,", d(' ijtli.' ;lljl.\e1(' f'S

cn-\'c,llle ~('JllJlrv 11,,',:1 11')-' 1llCll,'i<l' 

1;:1(10, . .., reciho",? 

Parecer do Professor 
Philadelpho Azevedo 

\ ~ittta\ão dCh ofirlu,,,; til' jU:-:iti,a 
l: SIfl flI'11Cris no 111)v.:,IJ direito ac\
m;nistrajjyo - - eml;1Jra ...,cus titula-
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res exerçam funções púhlic..1.s e de 
grande irtnportâl1cia, <li fieil é in
cluí-los na l'xpre::;são funcionário 
/,úblko, a tÚO ':.;er por urna rxces
~iva ampliação de conceito. 

Mesmo em fact: da definição, in
diretamente adotada pela Cotlstitui
'"0 de 1934; 

"todos que exerçam çargos pú
blicos, seja qual f(lr a forma 
de pagamento" (art. 170 n.o 
I) . 

1 c)rna-sc di fieil nela ellcaixar os 
serventuários de justiça, que não 
têm remuneração do Estado, mas 
recebem diretamente da:-i partes a 
retribuição dos serviços a elas pres
tados. 

Realmente, não ha como subme
tê-los á mór parte das regras pres
cr;!as pela Constitui(ão no própri{l 
art. 170 - ha-;ta re3Saltar a impra
ticabilidade da aIX)~enta(Loria com
pulsória aos 68 alluS, o que impLlr
taria na p(~rda do ofício vitalício. 
sem qualquer retlltlncração. 

A traeliç:to dI) nosso \Tlbo direito 
considerava o:.:, ofícios verda{1eira:-:; 
mercês, ,concedidas qua,~i a título 
de propriedade (OLIVEIRA MA
CHADO - ,lia"Hal do oficial do 
rrgistro gcrld -~ 1 R88 - pg. 71), 
como ainda hoje se observa 110 di
reito francez (ccssion aoi/ices 1tÚ

nistériels - PLANIOL ET RI
PERT, Trait{: pratiq",· v. 10 §~ 
335 e segs.) ; um remanescente dec

-

ta orientação ficou até ha POUC,) 

!"~il J)j:-.trito Federal, quanto á su
cessão no::; ofícios por invalidez dfl 
titular. 

Ainda, a própria Constituição, 
110 art, 67, se refere a cartórios e 
a serventuários, C0l110 que discri
minando uma espécie, rehelde á in
r1 LI-O;ÚJ nos princ-íl1ius ?;erats. 

Tão compk'xo é t) prub1cJ1l:t, qUt' 
TEMISTOCLES CAVALCAN
TI, no CXCdt'llt(· livro, qUi.' (1\'ah:1 
ele publicar sohre () llO .... sü Direito 
administrativo, silencia "ohre <I \'Oll
trovérsia, apú" salientar as tlificlIl-
daclcs para c0!1Ceitllilçf[(1 dn qUt' 

~Ieja IUllcionúrio público, <jlHT lI'{ 

c'lI'bita adnJlnistrativa, quer na IW~ 
nal (fnstitllíçiJc.\' lt):ki p<1g..;. 
525 a 531), proble1lla lamhe'IU 11111i 

to ~(:ri() nu ('stral1i~("iro', 'o 11 lI'i a 
lIas !l1l1' lIolirJi! IIlIii{II(' dI! /I/I/Iio!l' 
1/aire" (]\IAIICEL \\'.\1.1,,1': 
,11m/llct d{' dr(!;' adJi.'illis/J'i/''''( 
Pari" 1936. paR- 344) _ -

FI11 tod() () (:t";J), ~~-l'l\('ricalll(,lltt· 

compreendida n() cOlH'('i10 de [un-
(:;l.o púh1ica, a~ sl'rventia_s nfcn'cclll 
ullla fisionoll1ia itlc11Ilfu!1c1iv('l. ('!lI 
hihri<lisl1lo (k l'aq~() púhlico {' par
ticular. 

Mais complexa (', ainda a rixa 
(:ao da 'natureza cj()s prcp(>stos dt"'s
'lt's s('lT('nt tlário:-=,. {' . ..;çn·\'('llks (' 
',lIh-()fi('i~li~. pnr t·lc" ft'll111lleradu" 
(lirctalllcntc' c UélO :m!)(lnlill;(l!ns ~\(I . .., 
pre.rcito'i !~('r:1i:-; ~()h;T () fUl1ciona 
lismo, grtlpado:\ el11 qlladrn~, \'ari;'l· 
ycis (h· ;,c()rrlo ('tllll ;t.., ('xi.~'t·Jlcia" 

oe cada l'artúrin (' 11;1(1 dcpcndt'llt('" 

de manihi"t-ação legi"Jati\>a, ('()11l(1 

em l.'fJnlr{lril) sr verifica. <lllal1to ;'1 
rl"{'aç;to e sl1preSSilo dt' (;ll'gCl-, l'~

tipencliados pelo l':stado. 
,E' certu qu(', I;l\lln a \ Ill;t(J, ül

mo os Estados. vem t'ditando leis, 
tl'ndente,s a outorgar r{'flas garan
tia'..; d<: estabilidade aos clllpr{'gad()~ 
de cartórios, !lIaS, ('\'jr!t'11tt'll1elltc, 
:'0.; . ..,;-1. prática. por si sÚ. lI;"\(J antori
/aria uma rondl1si!o :-.l'gnra, por
flue a intervenção do Estado :;,{', vem 
:('gitill1(!lldo ~'11\ tncb . .., :,::-- t sfna., d() 
trabalhu, ('m (~h{'di(-'IlL'ia, ali;i,-.,. :t 111\

perotivos con.;titnciollais --- Os em
:,rq,:'ad(l:"l particlIbrcs tl'lI] j:l111bl'lll 
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0. ::;tta estahilidade assegllrarla por 
y(trias leis, C6pecialmente a de n.o 
1>2, de 19:15. 

Esta:s observa(;õcs preliminares 
tendem a jU'itificar uma conclusão, 
110 sentido da malf':lhi!idaclc, com 
que devem scr aplieíldas certas rc
gras tC1l(kllt('~ a f(',~r.'r as rela,ões 
entre empregador (' cmpregados. 
r,l('!l{)S rígida;; (' iIl1pe-;soais do que 
~,'-i t'xist{>ntr's entre' a entidade l'S

t;ttal c os fnncionários. 

O rontacto m:tis e-;trpito entre u 
s(;rvclltuário C (\'> auxiliare·..-, a l'0-

l;,hora{:;{o í1ltima, a <1111i,'>adl' qne {'lll 
regra ;sC forma nos cartórios, como 
nas fUllçõc:-l privada,s, cntre pat6'i 
e empregados, .sah'ü llas gr:1nde.., 
oIxaniza(,:ije~ indu~triais, tC)rnanl 
mais flexíH'is os pre.\·citos, assim, 
l~;'.O CXii~'iv, i'i a r:gílr. por falta (lt
lIlll intcres-;e púhlico mais int,'llsP. 

J sso :--ie veri fica, por exemplo, na 
:tplkat:;ào do art. 10, letra d, do dc
creto estadual !l.o CUJ7 -A, de 21 
(1~ Seteluhro ele 1934, que bz in
correr na pena de su~p{'nS;lO () C:~· 

crcvente, qlle i',C ausentar do OfíC"l 
por mais de 'Oito dias, ~{,1Tl cal1~:1 
jtlstific;-HIa. 

Si ':;c tratasse de flll1cinnftrin do·; 
t:t1adro:-> COl11tm" dtl aclmillistra(h 
l;úhlica, a regra teria de ser cl1m
prida incxorave-llllCl1te, ·como C011-
sl'fll1ência autOlnfttic;l (h :ln:-;t'IICia, 
não podendo os chefes tral1zigir 11;' 
aplicaçJ.o de preceito de ónlelll pÚ· 
hlica. 

Em se tratauJll, porém, de em·· 
pregado de cartório, o titular dêste 
k:!t u :-trhítrio de tra,l1zigir, .!-j,'tll 

ofensa a qualquer iiltcn'S-l' p:'l1,1;· 
co, tolerando ausência mais prolon
gada e contando com mtlhor re
flexão do ,,,ubordinarlo, que, ;tssim, 
poderá rcconsid. rar SUa atitude, 

maximé á vir:-;ta de e!rCull:-;tállcias 
pessoaiS, como a~ indicadas na con
sulta. 

A falta do proccdilllt:llto puuili 
VO, OH de- comunicação á autorida" 
de competente, n;io poder;í, pois, t.'IH 
bipútt"s{" alguma, illllx)rtar na pc·· 
H'IH/lO do direito de alegar () l'hd(', 
male; tarde, direLlllll'nk ou ('IH de 
f{~:·a, a ,clITnn,<-:túncia dt) ahalldOlIII. 

.\ tO!Nàlll:ia nunca iluturisaria, 
i'i rtnnto, a itl\TrS;-lo (k situações 
, ('!:l tr;lll:,fonll;h':;-l(j elll vantagem 
1:1S h!t:1S cOlllt'tida:i pdn ;ltlxiliar. 

]{ESf'O'lDO, ,\SSrM, NECA
TrVAMF~TF .\() J'I~J",rFrJ{j I 
(ltrFSJT( ) 

J J 

Si {) ('SCl"C\'cnte n;\() foi demitido, 
('. evidente que carecia dI' ílt:ÚO pam 
rl'c1:11Ilar (jll:1!qW\r pn1\'cito, decor
rente de alo ilH'xi:;f('!l\(', ."("lldo {J 

líl1l10 (''>'-i~'nri:tl ;'1 S11:1 propo·,itnr;t. 
Para a dt'l1lis . .;iio :,(' exige I1lll 

ato expresso da a\ltorida(k nllllpe
tenft'. dt' que llão ~l', plld(· hZL'l 
ahstração. 

Si. entreta1lto, cllkll(ti~l o intc
res.:;ado que esta Víl pra! iC;Llllente 
dcmitido, por l1ào ler a('(~s,...,tJ ao 
cartório, neTll fC'c('!Jcr s('u:; pnH'l'll
tos, teria. é certo, a,;[('. l!laS 1l~1) 

pela for1l1a intCl1t:1cb. (' sim p;:ra {I 

eXt'rcício ("slwcífi.,·() d<lQllt'k" direi
to,,>. 

Prderindo inc1ehitallH'nft' a 
açao de iudclllllic;a\):l, fl.111dad:t no 
pr(';;,supo:·;to ,k lllll:\ urigil~al dis· 
]lcu-a tácita, de ffll"ltl:\ a1gl11l1:L ('S

taria, P(}rt~1l1, afa':tado OH ['C1"rculll 
(j direito do s('rvell1.11;üir) (le ak~ar, 
l'1ll deft.'-a. u ab:llld(l!1(1 t!(i c:,rgu. 
e r ('ita prova d{'SSl~ tato, terá o a1l
tor de snClllnhir, de qt\:l!qtHT for-
1lla, pela cart~llcia OH fw!a illlpro
r(', h~llt.'ia de ;l(,;:tn. 
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A segunda parte envolve mero 
corolário da Jlrimeira: dClllOnstra
da a inexistência da demissão, es
tará. por CO!lscql1ê.l1cia, afastada 
a hipót(~:-iC de aplicação do art. 3 
do dô'..:reto citado, porque êstc só 
garante o pagal1lento de um ano de 
yencimcntüs aos escreventes, de 
pouco tempo de serviço, demitidos 
IX)J' iniciativa do titular, sem de
darac:ão de l11otin)s. 

Si não lIa (k~missã(). nem propO'S
ta. nem afirmação 011 omissão de 
lw;ti\'os, cOll1o se cogitar do aces~ 

sório, da indenização? 

Já vimos quc, peJa ausência por 
oito dia~. o auxiliar poderia tt:r 6i
do suspenso t', ('111 caso de' confir-
11laçào da pe1la. perderia o favor 
legal; a toJeráncia em nào aplicar 
a pena não mdhorará, contudo, a 
condição do faltoso, si, ante a ini
ciativa dêstc, puder ser, em defesa, 
demonstrada a falta. 

Si a ~il1Jpks ausência tfmporá
ria do "scrvi'ç'o acarreta tão graves 
(oll-;('ql1êllCi~l>. {) que não ;;c dirá 
do abandono definitivo. ainda 
quando a lei. unilateral, não haja 
cuidado do interesse, tamheOl rcs
peitúvcl, do ('1l1prcgador, ro1llo faz 
;1 f('deral, de ll.o ú2? 

Xa. Y<.'nbdí', não h:t preceito al
gum, na legislação estadual, crean
do obrigaçõt':i e ônus para o t'1ll

pregado, que deixa o cargo, illtelll
pcstivamente. selll jl1 . ..;ta causa, 

Assim, est:í. implícita CSba facul
dade de largar o cmpreí:;o quando 
lhe cOllvier, sem aviso, ainda que 
isso canSe prejuizo ao outro Ínte
rossado; mas, de llcnlmma forma 
se poderia adrnitir que és se ato ar
bitrário, baseado no principio ge
ral de permi'ssibildade da renúncia, 
ainda acarrf'tasse beneficios ou as-

segura~se direito"-, :-'~I nJl)c('dl,)'),~ 

t'Xt:er.::ionalmcnt\' . 

PELA NEGATIVA DEVI \1 
SER RESPONDIDAS\MJ:\S 
AS PERGUNTAS. 

JrT 

Aill(la como (,Oll;-;.t'ql1(~llcia da~ n'
lações su,i f}cnrris i'xi~tl'l1tCS entre 
o 6ervt:'lltuário l' ~('\lS auxilian's, 
conforme assin,dámo,.." não l)()(ll'lll 
q~r aplicadO',> ('Olll ngor certu:" 
prírl<:ipios t'xcec1o!lais. 

Assim, pela consulta Sr' veri fica 
qw:, 11a espécie, não ,:'lI' tr:lta d(' 11m 
simpks ~creveIlte. ~ell\ atividade 
principal e que, por SUa sit tlC!l;,Jío 
preC'ária, m-crece:'lse a profc>l:}n do 
Estado contra a aç50 all11~i\';] do 
st'f\'entuário. 

Trata-se, ao contrári{), de um 
cmprl'gado privilCf,,.-jado, que o ta
lwJiãll deixou á testa do c;lrtório, 
C'm regime oe w'nladeira ,,,().~·i('da

de, tão conll11H na prútica, ainda 
que pouco rccollll'lHl:'tvel em tt\o.,e, 
porque os oficios <in n Illn'didtJci 
pam o seu t"xcrcícin eferivo 1"'(':0 
tit\1lrtr. 

~1':ts, a lei protctor:l, que foi 
adotada para coíhir () abuso d(' di
n~jto por parte do cmprc.l{ador, não 
se pode transfOflII;lt', COIll fraude a 
seus motivos, t'1ll arma para :th:tso 
por pa rte do e1llpregado. 

Si (;'itc ('ra 11m verdadeiro :-;ú .. :io, 
;Í. testa do cartório por ]nngus 
anos, vencendo, aI('lll do ordt.'llado 
fixo, uma qw)ta proporcional á 
n~ncla, llào p(Jd(~ llIalirio"allli'lIte, 
depois de- aJllsl1lllaclw~ 0.0., fatos, in
'surgir-se contra êssc a'..'llrc1o parei 
rc!,:lall1ar proventos, <lHe iriam até 
a absorção total da fl'ceita ôo 
oficio. 
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.\ bóa r;·. qnc, deve presidir a 
todo~ O~ ato<., jurídicos, vedaria 
ullla t-al tr;:tlJ:-' fom1açi1o, 

~{as, na hipótese, a c.;;se ele
demento vivificador da regra ju
rídica, se alia uma circunstância 
tipicamente de direito: -- a qui
taç:'to plena de seus vcncÍmcnto\'i, 
sempre lan<.,<Hla pelo sl1b:-,titnto em 
recibos mensais. como asscvera a 
coos11lta. 

Si essa quitação plena não cor
respondia á verdade, devia o inte-
1"t\ssado recusá-la. (Ct>d. Civil, 
art--;. 939 a 941) e llunca assiná-la 
para vir, mais tardL', alegar ser in
completa, 

Todas as regras sohre prcsllll
çã.o de pagamento ainda funcio
nam na espécie, contrariando a 
pretenção do t..'_screvente: - a das 
quotas periódicas (art. 943) , a 
<la indusâo elos açessórios (art. 
944) e a da longa demora na rc 
I.:lalll<lçào (arf). ('.t". art. 945 ~ ].0). 

~,bs, na espécie, a qni1~(ão é 
definitiva e irretratáyeJ, illd<.'pen
dclltenwnte de (}uaisquer prCSl1l1-
çôe~" 

:\:1. verdade, o assento da rcc1a
lll<ttJiü ~ O art. 20 do decreto 11.° 

5.129, de 23 <1e Julho de 19.11, que 
outorga, a contrario scnSlf, ao in
terino- uma qno1a ''"obre a renda lí
/lllida do c.1rtúrio, corn'spolldcnte 
fI p,:rrlid:, lll'lo f ll11cionúrio licl'nria
<lu. Jl(h ter1llos do art. 7 da lei n.o 
1" 521, de 2ü de Dezemhro de 
P)l(i; pela aplic;lçâo es1rita dês,ses 
pmc~itos se chegaria, f'tll hipóteses 
frequentes, á perda de toda a rcnda 
pelo serventl1úrio, (') que parece ab
surdo. 

Em todo o ca'so, a pcrcep(}io des
~a quota deveria excluir o direito 
ao salário comum, ao menos qll<llldo 
êste foss'c ('xcedidCl. 

1\J as, o rcgil1H~ da lei pr('s~uI)CC a 
dircç;ül do car1úrio entregue ao in'" 
terino: este é qUl'tll Lt? a ascrilu

ração, recolhendo a quota m('Il:.;aJ 
do outro, sub pt·lla de de11l1 c.,:-,;tü 
il1lediata; em favor do dCli\(1 a 
lei ainda ahre a p()~, ... ihilidadl· da. 
('Xig(~l1Cia de fi;tttça, para garailti;1 
da sua pa rte" 

Dest'arle, não cUllc('heu () legis
lador que o interino pUdCSISí' ser 
prejuuiG!du, só cog"italJdu da !Jipe)' 
tese illversa, para a qual ('~tahl'le

ccu, aliá~, o prazo extintivo dl· c.,('l~ 

mtses, para a rl'datua,;1O (arl. 20 
§ J). 

Si as~illl t',. o ill1crino nào ttTn 
ação para reclamar coisa alguma; 
si, ni"to ohstank a [a,ctlldadc legal, 
entregou toda a {"(,!lcla <LO efetivo, 
que lhc pagava uma quota C01!lhi

llad:!, não se po(k illSt1r,~~'ir contra 
a pfÚtica, que aceitou, ahrindo ill:10 

elo regimc jcg'a1. 
O que n;ü) ',l' [lodl' cOlH"cllCr l~ 

qu(', lendo, :l~i~illl, trall'/i,~id(, c 
grallgcauo a cotlfi;IIH:a elo ('[ctin1, 
({lH', por <.:nl0, 11:10 cOllcordari;1 elll 
dr-ixar o í'xerciciu do Cln~Ut pri\,:tdn 
d(~ toda a relida, pu;;,,;t, 1Ilai;; 1:1rdl', 
lllalicio,,:,:ullcnte, rn·l;ullaJ" lllll pa
~al1JClltn, q11(, ('h- 111<..':i1l10 podi;t ter 

reitll. {"ol)r;Uldo~se pllr suas prh. 
prias 11l;"\US (' rd('ndo, talvez, toda 
re.("cita. 

Si lHa! "'i(' cOllu'bt: a hipútec;(' de 
reclamar qUl'1I1 dá qttil;ll,:;'LU ph na, 
J1lttii') menos SI' pode tlJ1crar que 
o faça Iplem di.,,:,plltllJa du 11l1!lIl'rá
rio e o entreguu, manifestando ill~>" 
qtlívoca illlcnç:HI, ql1e n:ío pod(' , (]e

pois, repudiar, máxillll' decorridos 
0.-, sci~ mêses fixados para tl. ÚlllGl 

hipótese, quc () kgi.c.,ladur podia 
imagl11Ll r. 

Es:;;a renúncia UI1, melhor, tran·· 
.'ligêllcia, nào feritt pn·ceíto algum 
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de ordem pública c, portanto, tor
nou irretratável a quitação. 

Da invcrsào de principios, acei
ta expres:'iumcnte pelo interino, re· 
sultou que, ao envez de pagamen
tos (cito~ ]i'Jr fie ao efetivo, êste l' 

que efetuou tai::; pagalllento~. 

Si se pretendesse. todavia, inver
ter os fatos, para adaptá-los á forma 
legal, como deveriam ter ocorrido. 
o que daí resultaria? Que o inte
rino fizera um pagamento indevido 
ao efetivo. 

I\{as, poderia, acaso, repeti-In? 

De forma alguma, lXJrQl1C o fi-
zera voluntariam,ente, c sem rrr() 
de qualquer espécie (CorI. Ci\'il -
arts. 964-5',; mesmo quando, Ix)r 
absurdo, se cotlsideraSlSl' ilícito t:11 
pagamento, tamuem não caheria a 
repetição (CO(1. art. 971) ; de tod:t 
mane}ra, de~tinado a solver obriga
ção natural, equiparável a dever 
moral, scglllldü ensilla CL.OVIS 
HEVILAQUA. u pagamento seria 
ainda irrepetivel (art. 970). 

Em :->uma, a ação proposta dis
farça um pedido de rr:-;tituição pelo 
solvente arrependido, 111a5, ele ne
nhuma forma, caberia, como acaba
mos de ver. 

Transfigurada em ;)çáo de inde
nisação, ante a in\'Cfi:-,ão de. papéis. 
tolerada c reiterada, nãu pode ter 
melhor sorte, porq11e a quitação 
foi definitiva e irretratável, não ha
vendo possibilidade ele se demons
trar erro capaz de re.'~cindi-la. nem 
de fato, nem de direito. pois ainda 
quando' se admita êLSte último cx
recionalmcnte, C'm t~..,e, na hipótese 
não se perceheria como um auxiliar 
d~ j.ustiça p~lde~se alegar a igno
ranCla da let, que j ustamcl1te lhe 
assegura vantagens e regnla o exer~ 

cíciu da fUllção em caráter inte-
rI110, 

ASSIM. AINDA NEGATIVA
NENTE AO QUESITO PRO
POSTO. 

1\' 

Ainda que t:unhclll tllIlwUltc (~"tc 
o111ro conceito do direito adminis
trativo --- \I de 'l'i'nci1'1'll'ntos, dada 
,t i!llpred""üo de tt~cnica das nossa~ 
leis, ora l'iE' referitHlo á totalidade 
dll l'-itipt';lldio, ora a uIna parcela 
d~ste, na hipútt';-;e. nào pncIvrú, l)(l
l'em, ocorrer d11\'1<1a, enqua\lto aí! 
emprego lato drs . ..;a pxpre,-;.;,;áu ll()~ 

recibos I1lt~lJsai:-i. desde que, abran
gendo ô..,te.: t1ma quota iixa c outra 
variável. l'11] fWH)'ill 1\.1 l'f>t1d,1. ('Ü 

cartório, llcH'"iam. fon::~)..,anlCnh'. 
divergir no" totais (Ie cada mês. 

Si, a-i"itll, reahlh'l1k ;\Conh'Cf'll, 
ai cstar~'t dl'lllIHLc.trac!Q q\!<': a qllita
<::ão não f(lra parcial. nelll p()(kria 
ser interpretada rl'~tl'it~!nu~llt(', t.'JlI 
{,OI1tr,~xio, :tliú~, ú ('xpn'.", . ..,;\O P!I'ltrl, 

ltlsada intenciollalllh'nt(o. 
Nao seria possive} lilllitar li qui

tação ao H'tl('llllcnto normal, quan
do l'si l' ,-icria fixo e as qUfJtas rece-
1Ji(!:t" ;\Cll';:\111 ,_:xce-;-ilf r:-triú\,Tl, 

(}(,lllonstraudn, ao revt-~, n rt'Cehi
l11Cllto integral de toda a r;.'nltlnc
raçáo, dc,('úrre,n1e da '';lllhtituição. 
por UIll exprcs"i\"o 3('nnlD (te VUl1-
tades, inalter;lvel, posterinl'lllcl1tc, a 
arbítrio de UIll dos illten·-;"ados, {' 
SClll ofensa a fJt1alql1cr principio de 
órdclll púhlic:t, 

RESPONDO, POIS, AFIR
MATIVAMENTE AO úLTIMO 
QUESITO_ 

Sub censura. 

Rio, 28 de Outubro de 1936. 

(a) I'hiladc!pllO _ hcvcdo 
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Testamentaria 
PARECEH DO DI~. 
1\1. COST,\ .\L\~S() 

Di~põt'" n ;1ft. 1.7(j4 do Cú(ligo 
Civil: 

I, () t'IKargo da tC:-itilmeutaria 
não se tran,'ilJ/itc aos herdeiros 
do testamenteiro, Hem f.. dele
gá\'t'l. Mas (J Ít'':''Ii.1l11t'llteiro 
pode faLer~,~(' Y('pn'SC1Jtar elll 
juízo c fúra dêJe, mediante prn
cu rador Cf Illl podcrí':-, e"pc
CI1:,C:" . 

No prilllciro ptríodo, o texto 
proíhe a 1"t1/1s/ert;lItia (lu L'ncargu, 
seja por ::>l1cc:-;~;-tO hereditária, seja 

por delegação, ),Jo st';':-l1nc!o, per
mite a reprcsL'l1ta(tin dn kstanlCll
teiro por procur;vloL 

E' a cOllsagra.:.<io da rC.gra de ser 
a tcstamentaria um mUllllS l)er~o 
nalíssimo, regra qne a constituiç;-w 
de procurador não desnatnra, lima 
vez que - qu.od quü per aliul1I Jaeit 
prr se l:pSC fecisse 1Jidetur, 

O mandatário procede em nome 
do mandante (Código Civil, art, 
1.288). E' obrigado a dar-lhe <,on
tas da gestão c a transmitir-lhe as 
vantagens provenientes do mandato 
(art. I. 301 ) . Fica priv~d(} do 
mandato se o l11andante o revoga, 
morre, se torna incapaz ou muda 
de estado (art. 1.316). Na ,suces
cio hereditúria c na delegação, cu
locadas lado a lado pelo legis1ador, 
.como figuras paralelas, nada dis:;o 
aconteceria: o herdeiro e o drk~ 
gado recl:'heriam o encargo defini
tivamente, exerceriam a função no 
seu próprio nome, aufeririam ti'..,' 
respectivas vantag('n~ (' prestariam 
contas ao Juizo. 

Nào ha, jJui.o.;, C01110 (ollftlltdir a 
f!e!eg<u:ào, (1l\e a l(~i proíhl', com o 
mandat(), que ela autoriY;J, (.) tll'I('
l{a(lo :-.nia Ulll t('st~'-\I11ellj('iru, com 
re~polt,'<lhilitlalle 1 lt's:-'(Jal , noml'ado 
por outro h',o.;1;tllletüt"ln" ql1e ;tlnn
clollaria o l'llCargo. () j)f{lcnrador 
rcpre,-;t'!lta () pr/Jp-riD tl':--t:ll1wntciro, 
tlue jll'nna11l'ce cltl (:,:,,~'rrki(), fom 
t'udu-,-.; (h Ô1lUS. r""'pol1c,ahilit!adc c 
\'.1.:jlagc!l;:.; tio ('argn. 

Em face do nosso dircit(l, portan
tel, (~, ill<!uhit;'\vel que: - delegar (~ 

(:onsti111ir procurador :--ft() coisa:.; di
flTentc:-, ; 

:l dl'lv;';:l\;:'lO tl:10 ~ç regc pelas 
Ilormas pcculi~trcs ;lO mandato; 

(I procurador 1I:'lll t'· tJ11J (Icle· 
gad<l. 

i' * ,~ 

1.( lVI S BEV1LA\JL.\, 110 arl. 
.\}21, c]o ~ell projeto para (I Cc'J

cligo Civil, limitára-.sc a prescrever 
que "as atrihlliçô('s do tt~tam('l1-

lel!"o rsào !lt'rsonalíssitnas". A co
tlll~;IO revisora de jllft,cons111tos 
1l1odificon o dispositjyo, 110 art. 
2.133 do projdo definiti\'o re1ll\.'
rid() ao Parlamento \'acional, que, 
cOlll ligeiro retoque da redac.:~l(), 
"ll1lo.;titl1t~ () cit arl. 1.764 do CÚ· 
<lig'u Civil. O deputado A,LEN
c .. \ I{ GU1MARAES, rdator dos 
ar1:-;. 2.021 'ti 2.203 na Comissào 
,Ius XX!, ob~(,f\'ot1 a re~peit() () se" 
,~t1inte : 

H A COllllssào Rc\·j-:,ora. 1ll0di
fkando (~sta (li:-.po~i,ào, para 
transfurmá-Ia I1(1 ar1"iglJ quc
anali'iamos, melhor. a 1l0SS0 

\'('1", definiu o itltúito du legis
lador ao l'oll'';.1gr,lr t"-ta pre,;
I.TH.JlO, {' Illantc,,'(· cum nW1S 
precisão :t'\ consagrações do dl-
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feito vigente. que permitem a( I 

testamentei ro, apesar do carú
tér personalíssimo de sua., (un-· 
ÇÜl;'-, fazt'r-:;e representar por 
pnJctlrado[ IlüS atos judiciai-. 
c extrajudiciais Ilccc%áriü;-,;\ 
C)\('CUl,;;to d(l tl'stanH'lll'o "~o 

:\ ('llK'!Hla fui aproY~Hla sem di~ 
l~ll.;são, n;lo t~ndo o eminentC' autor 
rio projeto opo~to t]l1alql1cr fl'pCtf(I, 

quer pCTi1ílt(> a c0111issàll dos juri:--
con,:.;ult(L";, quc ti ouviu na St~gl1ll(b 

s(;rie das suas reuniões, quer p( 
l"ante a C omüsào dos X){ I. 

O pensamcnto du legislador ma 
ni [cstOtt-se, pois, no sentido (lt: ad
mitir, sem re:-\trições, a interYCnç:lf 1 

tIu procurador 11a cxccnçiio dos te>" 
tamentos, F JOÃO LUIZ ;\LVE~;, 
11111 elos mai.'..; lúcidos COllll'llladorc" 

(b 001''-1 ltgi..;lativa, rorrUl)(lr;l ('~,1;1 

e\!llclU~;lo, eSC1"CV('lHhl: 

"O cllcargo tio k:ilallll'nlcin) l· 

um 1J1U1!US pessual. Jlu\'que rl'
presenta a <t:onfi:l1H-:a du tcsl:l
(lor e111 detrnllin;H!a lll's,sôa, 
para executor da >l1a últiJll:l 
vontn<le. A,<.;sim, 1ll0rto (lU iu
GlpaZ o testamenteiro, as sua,,, 
fl11H.;õe::; não passam aos l1<'r
dciro .... re-spectivos. 11('111 poderll 
~ér Jdrgadas. A cOllst-ituiçãu 
de procurador, porém, 1lito al
tera essa situa(:ão. porque (I 

procurador é simples manda
tário elo tc'stamenteiro, respon
sável perante êste, que, peranU' 
os. herdeiros e legatários, t: 

sempre o responsáveL" 

Nos seus preóos(k-; COlllllcntários. 
o egrégio me:'tre, autor do prejeto, 
admite {~sta inteligência. T\'las sus
tenta que :l. aceitação do <:l1cargú 
(leve ser pessoal, poi,_..: .i aceitar a 

kst;Ull('lltaria PUI" procurador e 
despersollalizá-h"" l'~lllhÍ)ra 111(': 
f ulte .1.\ltori(lade para t;l1lto, ottsr, 
divergir de t:tl ('OllCt'lt-O, Se () P\'i)
Cllrador pode exc-cutar a \'nllt~l(le d,) 
defunto, nhjdo prilldpal da te':ita-
mentari<1. pnnllh' n:ío lht, ha de !-,l'f 

lícito 1l1:lIli f('.,,>t,a r a do test<uncll 
tl'ir(), dedar;lIHlu, {'li! ";Cll 110011r', 

(IUe ("1e aceita (I ellcarg')? 

JJCllWi':'l,110 Est;Hlo (k >;':\0 Pan1p. 
lemo,,, preceito expn.'s.'-Il dt' lei ,"'t 

)"(_"speitl:, O art. [.;4ú. p~lrúg. úllicd 
do C{)dlgo <10 Proc(",-,:;o ('ivil e Co· 
Il\ercia!, (1epoi':-, de prrs{"rever, CO!ll(/ 

ti Ct')(ligo Civil, que \) le:--;lallH~11kiro 
.. poderá fazer-~(' repreS"!l! ar por 
l'rocuradoj"', acreS\."1.'l1ta '':illdl1-

..,ive para (\ cOlllprollli'.',,;(!". E laz 
r l :llli":-;;lO ao ar1". R3-l, q!\(' displlt': 

"Feito li regi:;lr" (du 'j(':,ta 
mcnto), n ('~crivrt() lntimar;l 
sw:'essi\':tlllentl' o..; testamclllei 
ros \l()mt'adü~ a assinar cm car
tório o termo (no singular) (li" 
accitaçl10 da fl'sfamcHta-rio /' 
compromisso, Jcnt-ro de cinc" 
dia~. conta(los da intimação' 

A aceitação e () compromi_;c,o 
cOtlstam, pois, de um só tcrtnü, q Ut', 
>egundu o art. 84ú, parág, ún ;"", 
pode ser assinario pelo procurador. 
.:--Jão exi,stindo 110 direito fedcral 
preceito algum que Se oponha à 
llorma da tlossa lci pr{)c{'~.'-llJaI, de\'!' 
(,Ia s<'r observada, pois -:-,úmcnte as 
leis mani fcstamcnte ill("Oll',,,tituci, j
nais podem deixar de .-;('r <lplicadas 
j)('105 tribunais juJiciári\J:"'. 

E' verdade que u art. X34, parag-, 
único, m:lnua <lUt· Ij Juiz c1e>S1gllC' o 
testa111l'nkiI"l1, 'll1::IH1'l II l1ollleado 



peJo testador e:-.lcja a1/sl'nt!'. O !e-
gislac10r estadual não poderia criar 
um caso de inlpedi!l1{"tltp, ll;\O pre
visto na lei _suhstantiva. ,,\ hipótese 
frguIada é a illlI){)'·,sibilü;u· :t ausên
,ria a pronta intill,;Jç:tn dfl Ü",(;lIUCll

teiro jXira lw"..,tar U cl_'mp r ulllis:.:;() , 
A I..~xecm\ão do ;(' .... talllt'l~ti) n;-\<J deve 
ser retardada, ~c, poi..;, I'::; lc"ta
ml'ntciros nomeado:, n~-w t ... ~t;~IO pre
scntClS para ~en.·lll ilt1l'di~,~at1lt'nt(' 

intimados) t('1ll lug-ar a l1nJvidi'IIcia 

indicada. Desde, P(JI'L'lll, <111(: o an" 
-"<.'nte compareça })o1' procurauor, 
cessa a razão do prt't.'t'ito, dt\'clldo 
ser cumprida a vOIlL!(\c dll testad\lr 
11;1 designação do t(".~t;!lllclltl'ir{). 

Dia :t dii' Sl' :l:;(r.'~;1 (, ~(. tOI"11:1 

lll:li,s compkxa (' (,o!llplicada a ati
"idade individual. I ):d a lH'c{"~sid~l'

de de Sl' de"dol)f:ll" J. jwr'iollalidack 
pur meiu da CPll·,til~li,.l() di" l'l'prl'
st'!ltanft"" De l\lltriJ hd\\, :t fil.ci
lidad{' (\'1:.., tr:t1l'!J1}rt(',,,; t' a r:lpidl'Z 
do~ meios (lt: \"J,-Jlllllllic;tÇ;lU penni
telll, na :tttla~idadl', que o mandante 
t,,,teja ('111 ronÍ'tcto freqtwllk (0111 
I'" seus tnall(}.;-.diÍrins, lllini:itralldú" 
111(::, tn:-:il"l!(,:i"K:S, hahilitando-u~ com 
rl'cursoc; pcculliári(J"; t' outrus llKio, 
de açãu, sllhstituin<1(J-o-" quando dc
sidiosoc; (lU pre\'aricaclor(\.., c ub-
st'f\'anclo t ü:-:.calizando o~ atos <la 
execução. F' intli'ipe!\sávE'l, floi", 
(llle a lei seja interpretada no scn· 
tido mais favorá'çd ús realidades 
da vida moderna, pondo-se de parte 
antigas concepções, razoávei,'l ao 
tempo das viagt-'Ils intenninávei:, em 
navios a vela ou !lo dorso de ani
n:ais, 1l1:k, iI:~'IJ1npati\'eis <..'01Il a 
época do rádio e do telefone, do 
automóvel e do avião ... 

L\;'~n pode 1) J )rrcilo i"olar,·se tlu 
amhi"lllí' ('m (jU(' \'i,~:',ra, deixandü 
d(· ;{klldcr :1., ln:)nif('..,t:w/W'i d;\ <,i 
da o:nrial t~ j'Cilllllilllra, ("\lHAI--: 

~l \'\:Mll.l.\\'O) 

:-:\'JL\ (k'irt.."'peitLlr :l v()ntad(" ijl\l' 

ill:->piroll il lei, dt'\-'1' U int{'rprrh', (:1: 

~'.'lrn,:g:ldu de aplicft-la, ~It(,lldt'r à" 
11uV:I., t'l\lldi((l{'.-'; do l'()lll~'rci, \ jl1rí
dic"_ (lfE."iRf ('-\!'rJ \,\"T), 

'\Jl!!~:(!llt'l:tl', '.1 ;lLII:II~lt,'lril' 1.';':1, 

por ~h:-.il11 dizer, o dn!l(, do I1cgúrio. 
Podia-se coufundir {J 11l~ill{1ato G\llj 

a dd('ga'ç~tn. I Iojt" o 111~l1!dalltl..' all
'~{'\ll,' pnt!t-:-.c cOllsickr,H' pn'.'->-Cllt\.' " 
:i. di ..... posiç,-IU do Juizo, Nada acnH'· 
~('I!,:t it illterpreL!(~i~J restritiva, 

r\:~ hipó/c'-t' da l-l~nsLl!la, l; ..1(' ~e 

fJll\Hlt'rar, ai!lt!,:l. ({LW () ((';-;tallH'H 

11';1'11 j;'( dt'nll}!l.'ilral'~L pe:"soal11lt'!ltl', 

1)(11" ato', í1W'1UíYllcu_'o, ({til' aCl'lta\'tl i! 

1\ "Ll111t'illLlria, \ an'it:ti,)u, \,:011111 l" 
1',!IT('lIt{' Cnl din,jlo, pOli<' ~cr C_'.:· 

prc~~{l, 011 Lí.ci ta (((11/ J. PL_\:\ !l)L·· 

f{1/'F:RT, Tra-itl~ Pratique d,' l)roi, 
(,h-il, f'. 11. (l79), :\h'S!WI ~!dlllÍtida, 

!J(lis, a restri(:;'w sugerida por C'r.o
\'!.' f-k\'IL;\~~\r,\, ,!t-',,!J{'cess;'tria ,('na 

;'. pre-C:éllça d(1 IC:oLallleult'irq para 
'1!cdarar-..:(· rli..,po_..,tlJ ;l entrar l'll1 
t"\.l'rcício, 

,'\:;,";;Ill, pu!:-.o {iU1' lIito "'c jn:-.ti. 
iica, em iace d,a...; ki,~ hra,:"ilciras, o 
indeferillll,.'nto du que requereu o 
(;.0 tcstall1entei ro, IIq st~nt ido di' 
prestar cotnprot11i:~s(, pur procura
dor llltluidn de pllllcre.'i l'~pe6:'W'I 
[Iara o ato, {' a ll(\ltl('~H::IO do I\'.-;t:(

\Il('ntei[{l dat i \ (', 
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Cancelamento de averba
ção de hipoteca 

J. di' Oliveira Filho 

CO"iSITLTA 

'''Sou ('I't'tlor hipotecário di' 
60:000$000. O devt>r]or, aprovci
tandO-8f' fIe minha auAênda, fez 
um reciho t'l]I'IO e, tle combinação 
com o eseJ"('\'cnte do tahclião. fez 
rt?conh('('(~r a minha firma, c foi 
rcp;ietrado no Registro de Títulos 
f' DOCUlllf'utOFi. Em f'wguidft. n'~· 

tjucretl a haixa na hipoteca nO 

Reg. 41a 2.n CiHUl1serÍl,;iio. 
Não aSi\inei qualquer rc(:iho. 

Não o dei por jUf"trumento pú
hlico. 

Queria saber: qual o meu di~ 

n~iro? 

RESPOSTA: 

1) A hipoteca extinp;ue-~ pe
Ju (Jcsuparecimento da ohriga~ão 
principal. (Cód. Civil, artigo 
819, n.o 1). E)olta se resolve, 110 r
malmentc l pelo pagamento, que 
deve !'(cr contra fJuitação de· 
li\i/.rnal1do o valor e fi ci'pécie da 
dívida quitada. o nome do deve· 
dor, ou quem por êRte pagou, o 
tempo e (} lugar llo pagamento, 
eom a Hssinatura do credo!'. ou 
do seu repre~cntan1t'. (Cód. Civ., 
arl. 940). Essa quitação, quan
do se trata de dívida com garan
tia hipotecária, deverá ser regi:-;~ 

trar1a no Regi~tro de Imóveis. 
~oh a fórma de "arerLação" por 
cancelamento. (Dcc. mímero 
370. de 2-5-1890, arl.° 99. Reg. 
18.542, de 24 de dezembro de 
1928, a1'.1. 173, c., n. IV; 

f: lei que o cancelmnento ~ 
efetuará mediante cerlidão (~
crita na coluna daB av('rha~õe~ d'o 
livro competente e ,lata/Ia, a~lt-;i
nando o oficial, que certificará a 
razão dêle c o título em virtude 
,lo qual tiver Ri(lo f~ito, (Dee. 
n. 18.54.2, eil. arl. 271; ,Ie('. 370. 
cit. 81't. 99), 

2) Sôhre o ('uw,t'lamt'nto, oU 

haixa. ('!wreVj~ TITO FIILGEN· 
CIO (oil'. Real di' Hip. p. 41~): 
"No sentido ;..o;ram:tti(·:d. r'/'lle vo
cálllllo signifiea cruzar. 1I0l'l'111'. 
apagar, ohJit~nlr a f~R('rjtura com 
riB<:08 crnzaclOf-l. No t,â~nifit~t1do 
té.cnico, em que aqui 4~ lomado~ 

Iraduz tamhém a ;1I/'i:1 fIe ani
quilamento ou t{pagameuto, fllaR 

jurídico, porque a in~,('riçiin ma
terialmente ~uhsi'"te~ mio ~(' ('ru
za, não ~c borra. niio ,,(' nldit(~ra 

. " :1 rIR{'O~ . 
Será feito, ('nlr," oulro!" meios, 

peJa apresentação :lq ofieiúl rle 
~"documcnto háhir", (Dl'e, n, 

18.542. arl. 272; d,·,· .. ~7(), "rt. 
102) . 

Pelo arl. 951 do CiH1. Civ.~ 

~.'ó\l'le documento apl:ll'e('{' wh o 110-

me dp "prova de extinçãu da hi
poteca". Pelo R~g. 370 b'Cria 
'"UI11 dOCUllwnto autêntico, de nu· 
de con.~te o cxpn'RAO ('(HlMmti. 
mento dos intere."isa(l'oq~'. (Al't. 
102 paI'. 2.°) . 

Se é um do(~unwnto particular, 
um recibo, p. ex." deverá dt"I" 

apresentado ('111 duplicata, afim 
de ficar um doI'/. cx('"mpl,arcB ar· 
quiva,do no cartório. (Reg. 370, 
arL. 51; dc('. ]8,542, artigo 203). 

Para que, outroM8i1ll~ o redho 
sc diga autêntico. pred,"!a ter a 
finua reconhecida por tabclião~ 
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afim de flue lenha fôr<;,:.! proban~ 
fl'. (Ac.da CúRTE DE APEL. 
do Dist. Fel!.. in REV. SUP. 
TRIB., LXX12(4). 

3) ç:.'lS(~ () aspecto da quitação 
háJJil exteriormente, não ohEltan~ 
te porler Rofrer aiuda 11111 f'xamr~ 
pericial, afim dc verjfi('ur RC é 
mcsmo autêntico, isto f.., .'ler fIe 
quem sc atribue a autoria. 

F': que, sc a firma não fôr au" 
têntica, nenhum valor prohant" 
terá o recibo. É falso. Será fal~ 
50. t'oO'h doiR a~pccto8: à) não re
presenta a vcn1allc. quando nêlp 
consta rccehimento de dinheiro; 
h) não é autêntico. É fl]lRo o do~ 
cumento quando não feprC'l.enta 
a \'cl'dadc - '''fah,'UB 1crgi.'lsime 
8umptnm 'C'l.t onHlH' id quod DOH 

cst verum" - na I'xpreffião de 
FARINACCHTS. De fale. el Sim. 
Queos\. 150., n. 7. É falso o do' 
cumento que não I(~m }l0l' autor 
aquê!(' a quem !l autoria é atri
huida: cujo t('ôr não c .. ,tá de 
acôrdo com a verdarJc. 

4) Julgou o SUP. TRIB. DE 
JUST. do Império (O DIREITO: 
361582) que "se foi ,leclararla nu
la por :"icnten<;a pas/Õ!Rfla em juI~ 
g-ado a venda ou Iloação liua por 
prcjullicial 30'1'\, cl'C'dore!'~ c 8C, em 
consequência, vciu a ficar de nc~ 
nhum efeito o pa~~Ullcnto reali
zado, Ilf'm por i~! ... o foi, nem lwr 
isso podia ~er por tal mo,)o ann~ 
la da a ohriga~ão garantida pela 
hipoteca, ainda não eolvLlil'''. 

Assim também, dc,clle que o rc~ 

cibo seja julgado falso. Revive~ 
rá a hipoteca. porque Tf'vive a 
obrigação da fJual era aqu~1a a
eC!'Bório. 

Ensina LAF'A 1'ETE, l'Ulinente 
entre todos, qUe o pagamcul~) ex
tin~uc a hipotf'(~a, todavia •• ~ mjs~ 
fé!" que a exlin~iío tia nhl'i!=!;a~ão 

eeja defjnitiva. Na y't'rrLIl)p, ~'e a 

ohrigação revivc por alg,uln:l ra" 
zão fIe (Jircilo, com ·ela 1'('\"1ve a 
hipoleca, (~OIllO acontf'(:cl'Ía .:".e a 
ohrigaçãn se cxlin{.!;uit'l"'e pOl' ua
~ão (~m pllgamellfo e, HI~lir\ tanlc. 
a COUfla ,lada elll p"I~lml,'nto {m'.·H' 
evieta do ('rcdor~~. j Dir. fla:- Con~ 

sas, par. 276). 

;.;) PrOpOl-it<l a al~ii.() . .anulado o 

redbo, <', em ronl"equêneia, o 
cancelamento, h'!'á élplicac;áo o 
diBposto no artigo 27fl rIo Reg. 
18.542 eit.: "O t'anCf'!auwnto da 
inserição não importarú a f~xtin~ 

t:üo do direiLo real, (JI JE NÃO 
ESTIVER EXTINTO, ,"IHlo, em 
tal ('a~o, lí('i10 ao ~'rt'dor prolllo~ 

ver novo reglt-ltro, o qual RÚ val{'~ 

rú dCRI1~ a nova tlata. (Dcc. n. 
370, arl. ]().~)". 

E' de LAFAYETE (op. eit. 
eod. loc. ) que ".~(', porém, u 
in.scru:ao l'~' ('anC('hlU, ~;, n.C(~eB· 

Rário fazt,-lo de novo .e fi hi· 
poteca I.erá o número de ordem 
quc' cut..1n lhe venha a eompetir". 

A nova inscrição ~f'rá feita me~ 
diante a aprcscnlução <1(" H('<lrtu 

de scntenc:a" (dt'c. 18.;;,12., arl. 
227, alínea 4a ). .I.í reflolvf:u U 

TRIB. DE RELAÇÃO, d,· Minas. 
que, 4~cancclRda a inf!críção, não 
pôde 8er renovada adminiRtrati~ 
"Vilmente pela alcp;ação de .s{~r 

fraudulento o instrumento qllita~ 
fúrio". (REV. FOR. 37!191). 

6) Como observa TITO FUL
GENCIO (op. cit. p. 417) ,ôbre 
08 efeitos da anulação do ato qui~ 
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tatól'io, (,', porldlitu, quanto à re,,· 
tauração da hipoteca, a ,1outrina 
parte-~ em duas corrNlt(' .... 

A primeira entende que. anu
lado o eanc(·lamt>nfo, àfl. parte", 
devem ser rC8tituidas .10 cfl.tado 
em que, antes dêle, se arhav8111. 
por aplicação natural do 3rt. 15H 
do Cód. Cjy. Nê~ltC {'afl.o., n,,,-j· 

ye a hipoteca ('om o seu tlúmero 
de ordeJll~ para os efeito,;, de prio
ridade. 

A Regunda que. se o l'f'ghuc .: 
da publicidade, seria cxptll' te]"
I~('iros a :inevitáveis en~anug, ha
seado.o, na ~'fé abdoluta qUe devem 
merecer a" ,1cc1arac:óf's do reg;~· 
tro" . 

TITO FULGENCIO t'nlen.!, 
que é ncce-8sário fazer uma Jb
linção entre os credores: ant~rio· 
re:o; e posteriores ao canel'lauwn
to. Se anlcriol'cR, a SÜU:Ic:lÍO d.1 

in~rição I"twivc integral. portjut~ 

t~lu., intcr(,~3ado~ já a conheciam, 

Quanto a,,~ posteriol"t'1'\, "<I anu1a~ 
ção do ,eaut'c-lamcnto não lhe~; Pl)~ 

d(~ 8er opo~ta, pois qu~, IJllundo 
fizeram a iUBcrição de ,,~:n" tJtu-
10"', não conhecian. a hipolcc'J, 
I'nja imcrição AC havia :.pagado. 
(' nada ha a lhes C'Cnf4Urar. (·onfor· 
Jl1aTam~."C ('um a lei". 

7) 50h o u:-:>pedo criUliual~ re
:;c a espécie o art. 22 do d{·ç. n. 
4.780. !Ie 27 de dezembro de 
1923: ·'Faz.f"r. no todo ou cm par
te, el-;(,l':to nu papel particular 
falso, alU'1:ilt· () verdadeiru~ Eleevir
se de PUIwl JHlr cS.'Ias formai'! fal
sificado: Pt'ua.-l .. - Prisão celular 
por um a quatro anos e multa de 
5 a 20 Si~ do dâno cau"'.ado qw' 
pode-ria re"IUltar". 

GALDJNO SIQlJEIHA !lli,·. 
Pen, Bra ... , I1 n. 226) ellí('nilt~ 

que é elclm~nto e~r;'Cncial dês81~ 

('rime a "iJegitimiduclt' <lo aufor 
tIa fali:'lifiea(:ão~'. ES.'la il('gilimi~ 

dadc {>; 8s.'lilll c'ollfj~llJ'adu pelo 
rnCt'lllO autor: '"isto {'. que fa~a a 
escritura, ou aRsinatuJ'a rahw !'iem 
dt~tleia" oU ('H! "ll'lla ignorânda. 
011 SEM CONSENTJMENTO. 011 

não f~on\'illdo ;1 P!·,·.~'oa il quem se 
atrilmir" . 

B) COlllpett', poitl, ao j~n~(ln " 
ludiln'ia(Jo propÚI' .t af;iio para 
<llluhH:ão do l'alJ('c!amp,nfo da hi~ 

(loteca a1nclida. com hase na fuI 
sicladl~ do ITI·iho qllilatório tia 
(lívida, da '11«11 f'ra ;!.aranlia a hi. 
potct'a. pal'a~ afinal, prlltllllvj~J' Oi 

no\'~t inSfTi(;lÍo. dc\ (':Ido antI')', 

prote!'llar ('ontra I)twhjuCI' nO"a 
(,tlll"titllj(~iío dl~ hipolt't'a, ou ôml!" 

l'cais, ~ú];n' o itllt i'vd , t' ('onlrH 

:'I li a alienat,;.iio. Ctl1H'olUjtallleUlell~ 

lf', poderá promo\'('1' n prOeCRF.tl 

pelo erilllt~ de que foi "ítimu. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heranças .jacentes 
Em faCe do deereto~lej lI.o 

1907. de 26.12-39. a ordem 
de vocação hereditária, de
clarada no <.ut.° 1.603 do 
Código Civil, foi mantida 
110 ... us. I a IH (dt~~ccudcn

I<'!'ll a8Ccndentt'R, cônjug(~ 80· 

bl'cviventc). No n.o IV 
(colalcl'aifo,l), t~ <[ue Se deu a 
modificação. ApenaR. aos tio 
F.q.,.-undo grau (irmão,,) ('a~ 
hcrá a 8UCC'HSão le~itimu. 

A lei ~m apreço é rlcdn
radamf'nt(' rc'troati\'a. cuja 
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eOlllo1 ituciollu!idade não po 
de ser contestada, pois não foi 
mantido na Constituição de 
1937 o di&p0l:\itivo que vcclu
va as lei.., dcssa e~pécie. 

A propó~ito da aplicação do 
decreto-lei 1907 de 26 de Dezem
hro de 1939. qUe modificou J'ad'j
(:almenlc a infltÍtllição da heran
ça jacente 110 direito hrasileiro, 
o ST. Luiz GaUotti. scgundo pro
curador da Rcpúhlica~ teve opor
t.uni(la,dc di: lan~ar em uotas UIH 

1")(1 feccr qu~' llwrecc exame. Ei-lo: 

"Diepôe o df'crct()-l{~i ll. 1.907. 
de 26 de DC-Z('Ulhro dp 1939, no 
art. 1.°: 

"Além (i06 casos previstos nO 

Código Civil, con8idera-~e jacen
te a herança AO o falecido, na
cional ou e8tr8ngeiro~ tiver sido 
~olterio ou viuvo c não houve I' 
deixado tc~'ta1ll('nto nem a8c~>n

dente_ l~f'Mf'end~;nte ou inllãoR 
hcrdeirOB e ~-ohrc\l ivcntes, nolo
riamente (;t)nhccjdo;-\~', 

Assim, a ordem clt' vocação hc
reditária, ,tJ ... dara.da no art. ].603 
do CÓd'. Civil, foi mantida nOR 

ns. I a IH (dcl",cend't'utes, as.ceu
dentes~ eOllJuge ,'3ohrcviv{~ntc). 
No IV (-co]itterl;ti~), t' (fue H~ df'u 
a modificação. Apcna~ aos do 
2. 0 grau (irmãOt'o) caherá a RU

ce..seão legítima. 

Surge, ent 3.0. a seguinte dúvi
da: 

E, se houvf'l' sobrinhos do ""de 
"cujus'" filhos de um irmão fa· 
lecido, her'llnrão êleR por IliJ'eito 
-de representação? 

Já vimo'!' ~uetcntad-a a J'c.~po8ta 

negativa. 

Ma~, a nosso vê!'. ('umpt'c di~· 

til1guir. 
So com os l'eferid(Hi wbl'Íllho~ 

não conCOlTer al~uJll irmão rlo 
morto, não haverá direilo tit, n'
prcflcntação, ll!esmo (~m faef' do 
Cót1i~() Civil, poi,..; êRlc mando 
que, '''na 1inhH tranRvcrs,ll, ,,"Ú tW 

darú o direito de rqH('~('nlac,:ão. 

em favor doI'/. filho,"" de irmão" (lo 
falecido, '!.quando ('um irmão 
d(;'Ht,~ concorrerem·' t art, I. (22) . 

Na hipúLel~,(~ ,'ontrária. pOI"~lll, 

d(' deixar il'JlI54ls o f'aleei(lo. f~\,j 
di'lIlt~ 'w HOI'\ afi?:lIl'<t qlli' (IM _"11-
IJrinhos henlal'iío por ilil·('jlo lI-
n~prc8entaf.;ão. 

Em v('nltule, m"Siii.l hipÚlC,·'t'. H 

('it. (Ie(;reto-I(~i 1.907 de 1937 não 
teul aplka(:5o. llúR preci Hos te)" 
mos do ar!. 1,", visto tleixar o fa
lecitlo "'inuãos 8ohf(~\Iivcnlc~". 

SI' a!',silll f., Si' i':-Iú t'xduida a 
al'liea~:ão do Jt'('I'Clo, ~i' a t'lniãu, 
que ~'e viwu hendíeiar. natla 111-
cl'Hrá, por qUt' ha\'en:IIIO'" (lc in· 
It'rpretar o ('it. t)j'.t:l'eto-)ei (~m h/o, 
llefício Je irmãos (' (hol rimenlo 
til ... '! l'IohrinhoR com tJireito (Ie l't~

pn'8elIta(~ãn l.\~i:W~lIradH pelo CÚ' 

djf!o Civil? 
N .. ub Iw no d('(Teto-Jei 1,907. 

nf'UI ('m "Ui.! letra. nt'llI no ~lI 

"~píritn" que ,J1ltori~(" a l}(h~O vêr. 
sl'llIelhant(' ('oue)u."iio. 

No <trl, 2.°, .Ieterminn n ,li" 
f'reto: 

"~Decorridos M'(:ill mê'{'M tIa 1Il00'

te do ~\Ie (~uju .. '·. fiem qw~ heI'
dcil'or'! n~fcrirlo8 no art. anterior 
:0.(' tenham hahiLitudo á ""UCCR~O, 
eonBiderar-!,w·ão vaea nlt~", 0'\ lteu!"! 

,la herança jacenlt'. 

~ 1.0 -+- No me:->lllO pl'lI:lU pre,,
t'l'ev(' quulqucl' Hçiio "on1ru H Iw-
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rança, c. apó~ o i'Cu decurso, não 
mais de admitirá haJlilitação dt~ 
hcrdciro8~ lt>p:ítimot' ou t(~tamCJl~ 

tádos'". 
Pelo Código CiviJ. O~ beu!:f ~I' 

de("luJ'ilv;!11l vac.ll1ft':-; 1IJIl ano de
poi.'l d'c conc1uido n inventário 
(art. ] .593, pariigrafo únieo) c 
~Õ passavam ao dominio púhlico 
apó.., decorridos trinta anos (Ia 
a berlura da f'uCN~.ão (ar! ;~o 
1. 0941. 

.Aí; ações pC8wais 
ordinariamente elU 

I lIrl. 177). 

pl'e~'Crevialll 

trinta anl):" 

Agora., ~{'j..; mêses depois <1H 
1110rLc do ·"de cujus'" a henmça 
defere-se (lc,"fIe log:o á União (art. 
:1.°), ficando l'eduzitlas a t-'~~W 

prazo aqucl.afJ prCSfT](;UCS. 11 U(" 
eram de 30 'anos. 

Pergunta-sc: Oi~",(lc fIuando ~I' 
contará o prazo fIe Reis mêsci<? 

Entendemofl. que ~õnwn.tc a 
partir da vigência (lo novo de~ 
ereto. 

E' pontu pacífico (!lIe a~ leis 
que reduzem o prazo pn'fH'l'ido
nal têm aplica~ão imediata á" 
preRcri~õc" em cur~o" ma~ t'om a 
~cp;uint(' reserva: ~Ó .".c contará o 
prazo menor l fixado pela nova 
lei, a partir da vi~ênda dc:;ta. 
salvo !'lI.' o prazo maior da lei aH" 

ti~a se completar anle~ flUí' termi. 
ne o menOl\ contado a partir da 
ki nova. 

~B"C pdncipjo já foi consagra
do muitas VêZC8 pelo Egrégio Su
premo Tribunal Federal (v. p. 
ex. ae~. no '"Archivo Judie.", vol. 
20, p. 3 e vol. 27, p. 239 e na 
Rev. de Jurispr. Brasileira'" voI. 
14 p. 27). 

E Paul ROllhier, uma ctillS au
toridades univerBalmentl.> mau~ 

acatada!'l em m;:~tt':na d~> direito 
inter-Iemporal, fi!!lIrundo pred
.'1amente o (~aso l'ln '1ue a ld nOV!i 
climinuc o prazo da prc8(~ri~ão~ 
mostra que. '~lc délai nonVI~tw 
qu'e11c institue COUITa ,~('ulcmf~nt 
;t C'ompter de _'!on cntr"'c~ en vi
gueur; toutcfoi~~ ,'-e Ij: cfélaÍ fixi-
par .. la loi ancienne dCY;Úl pJ'C'Il· 

drc fin aV,HH dt- li-Iai nOUVeau 

,'écompti' à parLir di~ la loi 110U~ 
vdlc, on Juainticndntit l'appliea
tion de la loi uncit'IH1t:: il y a lã 
UH cas de l'Iurvic t.:witc' de ceife 
10 i, part'{' qu'iI serélÍt (~oHtr;t,didoi· 
ri' qUl' une loi, tlnal !.' hut f~Ht. 
,Pabréger la prcElcription. pui~
~(' ahoutir <t l'aHongl>L "L('~ 
j'onfJih; tJc Lois lIan" li' Temp~':'. 
1933, vo1. 2.". 1'. '242·2-13). 

ESUI última hipútt-~('. na maté
fia que i!~lalJlo'! f'xaminando. 
lIIuito difiejfuH'Ilu' o('OrfCril, u,,
da d grilu.]t' dl·,;.proporção {~ntre 

o:. praZO!4 fixados pel", I('i antiga 
~ pela UO\'(I. 

Prcct'hlla o art. 6.° .10 decretu
lei 1.907: 

"ERta h,j entra t~1II vigm' na tIa· 
la da i-lua puhlica~iio t' apliea· .... e 
uns pl'OeCSBOS em ctUPi!)". 

Estamos~ poi,,~ e1l1 fuce til' uma 
I('i (h,t~laradatncntc rdroativa. 
euja cOl1stitueionalidad .... não pó
de !,('I' conteA-lacla, poi" não foi 
mantidú nu COI18titui(;ãn de 1937 
o di9positiyo tJw' v(,(I<lvu aR h-i!! 
cksfl-a (>~pé·cit'. 

Examinando o cabIU tI~fltei'l au· 
lOs li. luz elo!'! princípio~ expostos, 
vf'l'ificamo!'l qUt! a êlc w apliea o 
.Iccreto·lci 1.907 de 1939 (trata· 
~e de falecidü que dt'ixou t~OlllO 
único herdeiro um !'óohrinho 
fls. 2)". 



• A • J u r I s 1) ru d e n c I a 

Custas (.~unndo devem 
ser pagltS - Recurso do 
EHCl'ivão 

. \ 2. a ctun'::J.f,'t ,.J:[ Cúrtc de L\pf~
laçtlo, decidindo o agravo 11.° 97:1, 
da Capital, proferiu u acórdilo (llW 

foi publicado Iln Di;\rio Oficial d,' 
1 dt, Outuhro último (' no qual. 11('

gando pruvimento ao n.:'cur,-;n, ;1-;

~i1l1 .<;c lll~i1lift'stou: 

"O agr;l\':lnte. n;to Se [011 fOf1I1:lll

do com uma d0'.'i:-;;lo sohre o klllj)(.) 

(' modo d(' pag:a!lICllto de C\1:;;1:1<;, 

proferida ~m cat1~a Ctn que f1111-

('joncu, na qualidade de CScri\';lO, 

pretende l'l'c(\rr('r CO!1lo terceiro prt'· 
.illdicado. E' ('('rtu que (} Cúdigo 
do I'ro('e~;-:.o liiH'ralizou em makria 
de rCCUl"::;u de terceiro, indo all:111 

das Ordenações e (lu Reg. 737, de 
lH50, (lue' () facultavam S(nllclltt' 

110 ca-,o de al'e}a(JlO. () 1cgi:;1adur 
paulista extendClHI também ao 
agravo, conforme ~l' vê do art. 
1.072, n. lI, do estatuto processual 
citado. Nào ,significa i':i"o, cnt-re
t;:mto, que (h pITce;!"OéJ g'cnéricos da 
lei paulista, com rrfen~ncia ao re
curso de terceiro, não sofram as 
restrições decorrentes dos princípios 
c::;pcciai,:> ('ontidÜ':, em outros dis
positivos. Assim é que, por f()[(~a 
do ctatuido !lO art, 2ú da lei n. 
2.260, ,le 31 ,le dezembro de 1927, 
nüo se podem tnlerar quaisqlle[ re
curso" de I.."'i:<cri\"ães, relativamente 

a \'1.1::;ta;;. I':s .. :. disp0'iiç;io de lei foi 
in;-,pirada por 11111 f'f'levante motivo 
de Onll'lll púhliça, qu;:l1 svja a lH'

ccssi(lad{' dl' llilO ('lltorpc('Cf a a,ào 
do jui/, 11:1 1I1;)1]IlI('11(:;I,) ria disri 
j:lina forcll-;t·" . 

* * >:< 

.\ qllO'it,líl a qne a:wll' (\ H'lll.ê"
l'i1ndo w:ónlão. f'lllhÚl'a 1l;~lO <h cidi
da, ~ de g-randc intCrf."·'cil' p:l.ra o" 
sen'cllttürill'; (lI.' j\\stiça, p;"nl1lill 

(lo-,.;c !lU ,'cg'lIini-,': certa c1llpr('z:t 
requcren div(T\,I'i di Jl.'):,iU~\" clll ln
gamento de ltUpost0'i rlcvidl)<;) á 1\1u
nidp:didade da capital, os quai>, 
afinal. f()L.llli jlllg;I,J():~ i1l1jJr<!cedt'!\
k:~, tend() "idl) a :lulura, ('111 cnll

CicqU('11Cia, CII\H1vll,l(b 11;L;'; ClI,-..\;I'-

1\ào :-Jl' conf(lrll1:111do t"I!ll a deçiCiã~>. 
a,~ravOlt dl''il:t p;lra :1 Cúrll' <k .\)I\' 

1;(,;1.0, re1luerCII(]11 a n·IIl('S.;t d,,;.. 
autos, COIll () :-.eu !'eClll':--tJ, Illcdianti' 
ú pagamentu da...; n1.-t:h dC'~I(', t11li
camente, e viu a .SU:l prt'lell~ã() a..:()
Ihida pelo juiz i!;l C(lll .. .;:t. () {'.'lcri 
\';io agraVU1.1, por ,-cu 1l1r110, (!<- iw,
trllmenlo, l·xigillrlll o pagallwntlJ 
(las Cltst.aci c·m débito, t1UC lhe furam 
(~olltada,.; e :->0111'(' il'S quai,.; n;1O lKlll 
\'c rcc!alll,l,:\() da parte il1ILT(',.;:-;ad:I., 

no prazo !~gaL 

Cun[omw se \'l"-rifi..:otl do v, 
acórdão, a questão versa ''iobr(' (t 

tempo C1I1 que o pa'ga1l1cnlo dil~ re
feridas custas dl~Ye ::;er exigido, ~"us
tcutando o agmv'(jlltl', de acôrdo 
com ü ctí.sposto 'nos art'-;. 20 e 21 



'9. ,) tlrisprudi'nel;t 

,b lei n. 2.2t>Ú, de 31 de dezembro 
de 1927, que Os autos lIao deviam 
~r remeticlÜt:"\ á suptrinr instância, 
Sl'!l1 o prévio pagalllento das sua:-; 
custas, nas quais, .aliás, já havia 
sido condenada a agravada. 

O v. acórdão, porém, após t,-r 
declarado que a disC'116S;tO girav:l {'111 

torno do tempo do pagamento oa . ...; 
Cl1st<1S. tconinou por nilo tomar co
nhecimento do r~curs(j, atendendo 
:10 disposto no arL 2ú da citada lei. 
que é o rt"gimentn de custas e!ll 
"\ 19or. 

Data \'('nEl, hOl1ve 111:luife:..,tl) 
('(luÍvOC'o na respeitável decisão. O 
tempo e o lllorlo ele pa,~(;l!lll'llto dac.: 
cttstas sã(1 rrgidos pelo {":q>ítl1lo 11 
dêsse reginlf'llto, ao pas:-;o que <1:'; 

\It'nas e (h rect1rsos ,..;;'io disciplina
dos no capítulo In. no qual Se' en
('{lt1tr;~ o ,aludido artigo 2tl, que (]e
krlllina o ,s('!-:"l1intc: 

"Da eXl~.;t·Jlcia \lU pCITCpçâr) 
d'e salários indc'iJidos 011 cx-
(i'ssi7'os, 
vães (' 
oficiais, 

atrihuida aus e~cri 
1l\;lJ,S empregad,()!..; (' 
poderá a parte rc-

lurrer para () rl';;jH'ct;\'O juiz, 
por ,simples petição, Ouvido o 
t"nl1cionúrio, l1fl )lrai:() de 4S 
bl,ra~, d("cidir:í n juiz ,~lc jdanc 
e se /J1 j'r'C 1/ rs() algum . 

C01ll0 se vi:, clarissimamrntt', 
esla di~posj\à() j;ímai . .., se po(.l('ria 
cstcl1(ler ao caso e111 apreço, em que 
:-;c discute o tempo ele p<-1.gamento 
da,s custas, que, nos tnn10S do ci
tado art. 20, s~i{) exig:ívl'is lnf..':'o uc
plli~ de concluídos os respectivos 
atos. Está bem esclarecido que a 
discussão túo ver-s.;\\'a ,c;obrc a co
hrança indevida ou exceSSlVa, ma:, 
..,ohre dever, 011 11;\(), :1 ar_;r;I\'71da pa-

---

;.~ar as t'lIstas t'lll de!J;(f', alt:lll da:-; 
do seu r('curso. Tal di"',positivil, 
pois, "inspir;ulu por um relevante 
motivo de Ordl'l11 púhlica ", 11:\0 P<T
mite recurso :11g-uITI (la dt'dsfLO do 
juiz, 11('\11 ao ('.~crivãu do feito, lWlll 

;\ parte rcclam:tn1e, qu.-dquer qlw 
. ..;eja li :'L'll fU1H!alllnlto. 

Nem ()nlra t:! jllri4.pnl(\("'lIcia dos 
J1('SS')..., Trihllll:tic;, !J<lt _'",c'lllpn' t(-'lll 

recollhücido sncill exigívcis as 
custa~ do juiz (, d,) ('~cri\'ão. para 
~t rcnw"s:t dos 1"('(l1f"I:-> á -,;ulwrior 
inst:lllcia. (Rrv. d~J:-' Trib., \'. JR, 
I'R· .1O; \". 15, ]L 90: v. lO, p. ~; 
nevo de I )ir, \'01, 15, p. 122; v. 72, 
» •• l'J2; \'. 73, p. ';971. 

E era betll jUc>t(, li ;.gravo intl'r" 
!)()slo pelo sCfVellll1úri,) l' du qual a 
"grl'r.;ia C:'llll:lr:t, ~t'!ll jlhto 1llotivo, 
não t01\lO\l conhcl'iTlH'lltn. CO:ila 
l'vfan~,o diz o ~l'gllinÍt'. no SCtl exce
lente livro "( ':bl'h 1111:,,--:-~IJo.c;", p. 
197: . 

"Uuant') Ú;-, ('11:.1:t-; d(, cscrivf,o. 
dt'cbrei: a t'x)i{'diç.1fl <10'., recursos 
deve c,lrnT por l',mta de qtlL'lll os 
ill!erpõ<.-., ().,. ,1'tr',"c'H{uários jJldi
ciltis li";1I/ () dírt'ito di' rrta (JS aulos 
I' jJápeis (['Zlil{S().\' a//; qUi' os seus 
salários 7.'('}Z(idos si'jilm safÍs!ci{os. 
(f~ ihas, ·'C01\.'.()1!,!alJlO", com., :tO 

"1'1. 53.\; ;]('('. 178. <I" IR')2, art. 
IS.), letra h". 

E' tamlH'l11, em doutrina, SItS

tentada ,t lllc~ma uri':'llta\3o, COll
i()t'llk se veriIi,-'<1 (h olll'a acima 
Cíl;U!:I, de Rilws: 

"Fúra dos Cl:S():'; menciona
do,,,; llcsta Con~,olidaçã(l, 

quanto aos úrfãos, à Fazenda 
:--.racional, ete, ._"- p6dt'1l1 os t'S

criv;ies, taLdià(,R t' outros ofi
ciai.., do juizo demor;l r, por 



falta. üe pagwncnto (las cl'\J~tas. 

a cxpediçao do..; auto:", ter

mos c traslados". 

Quanto ao cahimento do agraYo 
interposto pelo escrivão, para a de
fesa dos scus intcr('~s(':;, é fora de 
dúvida. Realmente, segundo 0'-; ex
pressos tennos (lo art. 1.072, n. ] I. 
do CO(1. do Proc., poderão recorrer 
tambem Os terceiros prcjudicado~, 
entre os quais se incluem os de-po
sitários, os peritos, (~tc., quC", náo 
raro, recorrcm de dC'::,pac!Jos que 
arbitLI11l os ,-..eth ~alúrios. Óra, ,Se a 
essa',> pct;;súas. que intt'rvêlll (j,ca:::;io
nahllente IJ,O prOt~esso, t~ dado o di
reito de agr,l\'<1r, na defesa du:'> l..,ell:-. 

interesses pccuniár;()s, ])onltle 11(>' 

gil-lo ao servelltuári(j de justi,a, 
que toma parte ativa IIO pleito, des
de u seu inicio, clc(licandu-l1w o seu 
trabalhu c dos ISCUS auxiliares (', 
muitas vezes, adiantando ~êlo~ e 
ctl~ta,:; dc\'ido~ aos membros do l\1i
tlistlTio Público, contador, etc.? 

lJelllon~tralldn, aS-'l\ll, lÚO ~o 

que ;] recur~o era cahi\'l'1, mas que 
era de ser pn)\'ido j-al1l1lC'1!i, l' de 
lamentar-se que a egl'l'gia Cál1lara 
llfio se ti \'cs~)(', a [inal, promtnciacl() 
lS.nÍJrc o mérito do 11H','i111O, em de
trimc11to do .c,ervcllttürio de jus
tiça, que cOllcorreu COlll () seu tr:1-

1I:1lho na elahoração fOreH'iC da 
del1landa (' ,deixou de n:rclwr, em 
ocasi~-lo oportuna, as custas que lllt' 
cÜlllpetialll. j\dclllais, tratava-se 
de 11111 agravo de ill:.;tr11111ellto, qu .. ~ 
não podia emharaçar. como não em
hara\ou, a marcha da can::ia prin
l'íp,ll. em prej uizo do intercs,",c 
Jas parte;,> litig:lI1te:;. 

.'\lJRELIANO ARlWD.'\ 

Não existe sêlo nas cer
tidões extraídas peJos 
tabeliães 

Razões apres{·nt.a.das pelo conceituado ta.~ 
belião do 9.n oficio da. capital, dr. ,José 
Vicente Alvarf'S Rubllo. nos autos de um 
executivo que lhe foi lnjustamente mo
vido pelo FIsco Estadual, em. 1932. 

~n:RJTI8SIMO JUIZ 

DelItrc as vil'tudf~r; QtJ() deve pOB
Ruir o t.abelião, Ilnnl scr digno de fé 
públiea, eoloefl THJIXELHA DE 
}~REJTAS IL dt' ,;m' V('rda(f.l!ro. 
Não pod(> êlC', pois, sem Q1W dacálll 
do eOllcf'ito })úblico, llH'rlOSpl'f'zar 
a verdadn para f\(~ oximir (10 Ilnlll 
injusta multa, 

CUHns lIa em qu\~ I': dh olJl'lgadtJ a 
so1'],ol" uma punição indevida, a 
qual llw acarret.a, muitas vezes, dn
minuil;ão do fwn lln"',tigiü junto dOR 
eli(~nteB (' projuizns pt~('uniál'io8, 
]Hlra defender a vertlarll' l' fi, lei. 

Senão, \'(~jaIl1os: 

A r~ir('ulal' 11." :!Oti do Dirntor Gp
l'aI da S~'(:I't'taria. da I'~azenrla e do 
'l'.nSOlll'O !In K~Ul.(If) ordena qUI' 

·'Os tl'!LfllflduH ou !lI'> Pr()('UI'l\
(:Ô('S d/\ Jll'{,(lrio IHlnho estão 
sujedtas ao !:{('!O (>,'-;Il:!:tdnal d{~ 

S[íOü", 

BaRcado n(~RSa circular, l'ü(~í'lH'u 
() ré1l itlHil'U('()CS verbais (l(! 11m fiK

cal par:-\. Ilxií.~lr, ao allb·nt.i(~nI' as 
J)1°oelinll:()I'.'1 di! 1l1'ÓpriO punho. Q 

só lo de $f)OO. 

A lei lLO :.lo lS:L de :lO de dt','nJl
In'{) do 1!:l26, !;,m S(~1l a.i"t. 1:1, pJ"(:g~ 

creve: 

"lt~lcall1 Buji'it.o" au R(Un t~S

tadual de $(;00 róis por fülha. 
Os traslados 11(' qnaiflqluw «'H
{')iturn .. "i ou ('ontI'shH" lav .. Hdo~ 
em tabeUw.\8 d(' not.aR do EH~ 

tado". 

Do coufronto da }f'i Com a eir
lmlar ressulta que esta exorbita, pois 
a.quela manda selar apenas OH 1. .. u."!~ 
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lndOH de qunisquel' t'Hcrituru,,'! ou 
C'Ülltl'lttos lal'l'lu)QR em tabeWips. 

A circular aludida detprrnilU 
que: 

"Nos eH&OS de trauafpréueht 
de credritOR hipotecários, o no
vo credor f'9tfL Rujeilo ao pa
gl1menfo do impnsto, a partil' 
Ido s'emestre em que se dá " 
transferência u. 

Não obstaute <lS disp(H,dções cla
ras ela lei e a ür(lem da dl'cular, 
a Uecehedoria de nllndaR contlnúu 
a cobrar o imposto Oe. capital par
liculal' empregado em empI'6stimo~. 
nos ('flflOS de> "cessão de crédito", 
- quando so trata de co usaS COIn

plctamol1te divflr.sas, pois em. 
úréstimo é mútuo e {~eKsão do erp
dito é lll:~t,itnto jllrfdko rlifercnte ~' 

~:lVel' ÔHHP a,lsunto sino solucion:l
(lo pelo ilURtl'C Miulstl'o Affonso dI" 
(~fI,rvalho, quando .Tuir. da lu vara 
('ivcl deMa Capitnl, f'm v;í,\'i:Js ,dú
vidas levantadas por oficiais rlD He
p;istro Hipotecário (Rev. Trih. voI. 
r;,~, fi:,. 17R t' Regs.). li] havei' tam
hpm 31ino l'psolv,tdo pelo Tl'ihunal 
fi!' ,Tllstlt;a de São Paulo, em acór
d:io (la 2,a Cítm:l.l'a ele 21_5_1929, 
nos tintos da. apelac;ü,{) c:ivf'l 11,0 

15, R62 da com:1I'C',a da CI-lpital. 

Para cobl'ar l'H8e impo8to indf'
\ficto, o Fisco, allfoV'eitalldo-~e da 
necessidade em qtW s0: encontl'a () 
rJ~verlor c]p apresentar a C'ortitlãH 
nt'gatlv,1 de impostoM no nf'giRtl·O 
de Tmóvf>is, afim dp pofiür ('all('('lar 
a hipoléca resped.lva, não frllshulll 
o impo:-lt.o rIn capital llartoiclllnl' em
prp~ndo em Plr\lH'éR1tmos do nOHU' 

do ('('(lc'nfc pa1'<1. o (10 (',t·s~ion(i.rio, 

fH'm q\\P haja paJ:';o mni~ t'RS{~ hUM 
posi o d1"' ('í'ss:lo. 

O de('. 5.786, de 30-12-1~:1:!, t'IH 
nada modifi('oll ('sta matéri:l, pois 
continuam a contundir - "cesl:lão 
do crédito" com "mútuo", 

Os fatos narrados tornam-se ne
cessários para molho)' C'()mpl'l~ender

se a origem do presente ex'ccutivo, 
o qual constitun uma ('ousa do ou
tro Dlundo _._'" Il pnni(.'ão d(' um ,o:;;{"r~ 

vcntuárlo por prO('Ul'a.r ('umprir a. 
1<"1. 

Isso pOli/O, \'ej'1 1l)(;S " funda-
mento do pn'fj()ntr' f('ito, 

O art. lI! da IAi fi8ú, dl~ 111 Ilt~ 

s('tembl'o de 1 8 9 g, di- põe: 

"Fica o gOVf:'1'1l0 aulol'izHdo a 
expedir UO\'O I'cglllamento pura 
cobrança do gelo do Estado, h!u'
llloui.';<llldo-o, t.anto quullt.o JlOR~ 
.'>Ihrd, ('0111 as Id." í' 1,(·~tdan}(·n
tos (In t:uHio " , 

'!lendo Bido () IU'g'u!amento da 
União aprovado pelo d()(', :\,564, 
ilp 22 elc .JallC'!lj'ü rl(' l!iOn, qUH dis
!,ôtJ na tabela B, H." 6: 

"'Cm·Udõe" I' cópias, não dp
sl.gnada:~, PIl,1 outros pal'úgl'at'oH 
(\C'sta talwJa, traslados n pnhli
caS-fOfUlaS, oxt raíclo~ dos li
VI'OR, Jll'Ore-HBOR I' elorunH'Ilt.os 
f'xislfmtc~ll liO" rrtt·lôl'ÍOH dos f"S
cl'h'1i,t~"i th ,lusth:n fedel'al OH 

Olll eju:tlqll('!" l'C'pnl'th:ão púIJ1i
ca da 1:1)1:1,0 ", 

A Tahela B, n.O -1, do dpp, l'~Rta

dual 7ii!l, dl' 20 dI' Mnn:o de 1900, 
:tprovarla ]loJa lei 7GS 11(· 17-11-
1900, é llmfl c:0pia da Ulbi'la B do 
HegulanwIIto du Uuifto (~ organIzada 
de conformidadn {~()1l1 OH pl'inclplos 
()onsagl'adOH Dolo íll'L 10. da lI),! (;86, 
(lo ]6 dp fH'lc:rnhl'o 11(' lRflH, j(t ]'('. 
ferida, 

D(' hln, diz () II,il ,I '];1 1:lillda 
11 do dec, 75fl: 

"Cc'rtidulli1 p ('úpha uão de
si;.~nadnR ('111 0\11ro[4 ~~ dl:jta 
tabela, !.rasbdoR e puhlicas
formaR, cxtl'aiclos di' livros, 
proccs:',ml I' (lu{'unwnlo.-j exls
tpuf.(:s /lOS t::lrtój'ios dos {",'l('l'i~ 

viit'.'l 11<1 JIl',th:a '· ... Ia.IIII:tl, ou ('In 

qllHJql1('!· I'opal'tiçfto pi'lhli('Jt d() 
F::ltadl! Ol! (IHR 1l1111l1eil)~dlda
d('s" , 

O decI', 7G~), de ~t! ,rIu lll,1t'ÇO di~ 

!flUO, l"upronuzilldo O flO1{ll1!llllent.o 

!~'edel'ul, não incluiu 11:1 11101wlonu
(],t tabola os tabBliãt~1'I dH not,as o só 
cldcl'minu. {j11l~ 01'1 p~c1'ivfi.efl di! JtH'o
! L a. Estadual 801\)111 os papéiR co\lS
lante·s fln li. 4 ebqne-Ia t:l1wh. Hlto 
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é. que as cel'tidõe~ extraidas pelos 
t,scrivãcs da JUStiÇ!L Estadual de
vem ser ~'eladas. 

Em BO tratando dI' leifi de impos
tos, deve-se ter sempre em vista (l 

que estabelece PAULA BAPTISTA, 
no seu compêndio de "Teoria e Prú
tica de) Processo", no capítulo da 
"Interpreta~ão", na parte referf'l1-
te ás leis criminais 8 j'dscais. 

"Tambem não se pÕode COll
cluir de um raso pal'lL outro 
por identidade Üe motivos· nll!-i 

leis fi8{,llf~, nas qnais, eomo tlflf; 

rriminais, domina () prineillio 
d(~nt.ífi('(): o fIlH' a l{'i não ot"· 
deua f" niio proírn· Re niio pbrl(' 
f'xip,ir nf'lU proibir". 

E no tratar da inü.'rpl'et<l~ito 1·' .... "-
trltlva, pOlldf'ra é1int1a () dÜHlo 
autor: 

IiXa~la Sf' p{Hit, aUUH'ntar 
IH'1Il diminuir: l1ll1 fado ('1"1-

mino!-lo ou é êslc m('smo ('ri
me sf'f4"Unrlo ~;un illdhhhuu:iio 
h'xtllal, ou não é cr-inH' alg1lll1. 
() lllt'~nIlO tf'IlI lugar na" h'i'"! 
fÍ!o:ICuis ... 

'BJm face do dee. ír,!), de 20 d~~ 

mnl'~.o dp 1900, qUi' l"t'i!;l\la a lllHt(>

ria, {} d<l art. 72, § :W, da Con~li

tuiçüo da Rnpúb1i(,H, ainda ('nl vi
gõr nesta parte, aR COl'tidill'R f!xtl".lí
das pelos tabeliães de 110las nã() 
csFto RujeitHs a !:Ido dn qual/lIH'I' 
'6!:lpt~eie, dl'VPiHlo das t.1n s()DH'Uü' 

levar o "sdo cle juntada" (lUallflo 
RI)I'NI('ntudas ás I'('pn!'ti~·õ{'s púllli
C,ll>l, o que, {l0l' rOllHf)guinto, (~SC:l\l<l 

á funçfto dos tabeliães. 
Nrw obstante nuo f.'xlstit' se'lo cI(' 

('sl'('édt\ alg·uIIH\ nas c()rtidôoA por 
ele ;:xtrafdas, o réu l-.ofrell a "('a
pitis dlminutlo" de Ullla Illulta. sob 
o fundamento de hayo)' infringido 
o art. 71 da lei 2.222, de 1:1-"12-
1927, l. .. to é, por nflo haver o rt'll 
usado o papel selado pl'efH:l'lio p(~11J 

citado artigo. 
Ainda nesse ponto, o FiRPO uão 

foi ff'liz, A lei ll.O 2,222 ínVO('ílda 
obriga o uso do papel sdndo 1 ão 
sómente aos serV'elltuál'ios fi que se 

referem (}S decrotos nos. 759. de 
20-3~19()O e 1.334 do 1-12-1905, 
isto Ó, aos es,cnVãt'A da J uRlI,a 
EstilO ual. 

O rlee. 1.334, de 1-12-1905. que 
dá regulamento para arrecad.a-ção 

do imposto do R~lo pOI" meio do pa
pel RJPlado, fOl"llPddo pelo FJKtad,), 
11l'eSCl'lwe, em seu art. 6.0: 

"O URO (lo napel selaào fWl'Ú 

obl'igatório nos seguhlte.s ca
SOM: umu Vt'Z (!UP nHt.{·jnm >;u

jf'lHON ao ",("'10 na fÓI'1un f to de .... 
(~N'to 7ãO, ih~ ~O dp maio di' 
tUOO: 

a) Nos prlitaiH e lllandados 
jndieiais; 

b) Nos NlitaiH puhll('adoB 
flOr qua[Rquer antol"id;ul~!H 011 
servpntuárloR públicos; 

c) Nafl (!l'dens, porln 1'1:\:. OH 

alvarás I)UI"H soltu!',"! 011 trallR

f,cl'(1ncia de p1"l!Sos. 

~ (mico. NOR demais c[t-
eos flca á (lst~olha 00 (:()utl'i
bninte sf'rvir-t';("~ do papel ('0-

ll1um C'om o Rúlo :lct(~~ivo ou do 
papel selado." 

A lei 2.222, 11(, 1~-12-7927, d,!H
pôe, no Bcn art. ';" t, qUl': 

"Todos 'OA utos da eomlwtt!u
ela dos serVf'lllu<'irios e ofidl.liH 
de Juati,a B<'riln ,eBcrlloH ('IH 
papol selado." 

Eis o hi;!tóri<'o do papP1 .(~Iarlo, 

rdcl'ontp ás cOi'tidtH'H, 

Com o advento da lei :t.2:.J2, <l~i
ma aludida, pl'ocnrou-se c!-ltcndt'r· 
aos taheliães a ohrig-alol"I-odadu ria 
selagem (las certidóeH, 

A palavra "SUI'vclltuánloH" do 
texto do art. 71 !ll'cstou-se a eSfHl 
Interpretu(,'ão, 

A{'outcee. porém, que o tlbijlOsto 
no u.rtigo 71 e ~{'U § ela lei 2,222, 
dn 1:~-12_1H27, CJur' n~rorm()\l !l OI'_ 
ganlsação Judiciál'la d(} ~Btadn. não 
se aplica fLOR tuhellãe~ du notas, mas 
tão sómente ao/:! escrivães d() judi
cial. por não SP f'ncontrar em nc-
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nhuma disposição ·da referida lei 
referência alguma 11 tabeliães. 

A leri se refere sômente a l'S('ri· 
VMS e oUciai~. de jUHt.lça. 

A palavra sc·rvcntuário. aí, é em
pregada em .sentido restritu, abran. 
gendo tão só os es(~rhrãeH. 

Se assim não fosse, serhL inútil 
a lei referir-se tambem ti, ()[ieiais 
de justiça, que, em sentido amplo, 
são dgualmente serventuários. 

Quer dizer QUO êsse dispositivo 
só se aplica aqueles serventuários 
que diretamente servem em juizo 
e não aos tabeliães de notas, ofi
ciais do Registro de Imóveis, Ofi
ciais do Regbtro de Títulos e Do
cumentos, tabeliães 'd€ protestos e 
outros que, conquanto s('rvelltuá. 
l·im~. não são. todavia, pal'teg com
ponent.es' ,do juIzo, quer Reja civel, 
comercial, orfanológicü ou crimi
naL 

O dec. 1.334, art. 6.°, e o dee. 
759, tabela B, n. O 4, que regulam 
a matéria, excluem os tabeUiU~s do 
uso do papel selado e do sêlo udc
sivo nas certidões por êles tiradas. 

A lei 2.222 obrigou aos serven
tuários a que se referem os decs. 
759 e 1.334. isto é, aOH cs('rivãNI 
da. jlL<ltiça. estadual, tão sómpnft', o 
uso do papel sl'Iru:Jo. 

Os decs. 739 e 1.334 são bons 
interpretes da lei 2.222, pois o pll}lt'l 
HI~lndo a que se J"{'ferl! <-'st.a lei só 
recái sobro Os aros I'ngulado!i 1101' 
aquelefj deCl'ctos. 

Não se encontra, nem no d~~c. 759, 
de 20~3-1900, nem no dec. 1.334, 
de 1-12-1905, disposic;flO alguma 
obrigando os tnbeliãNi a lolfllar as 
certidõeS, 

E' claro e impossivel de 8e Ilrovar 
úm contrário que sóme,nte os (~.s_ 

(~rivw~s da .iusti\~a ('stadoal devem 
selar as C"ertldões por êles extraídas. 
O n.o 4 da tabela B do dec. 759 
disso nos convence, Quand.o manda 
os referidos es('rivfi~'s selar eom Rêlo 
adesivo suas certidões. DIsposição 
essa transformada de modo expres
so no uso do papel selado pelo dee. 
1.334, o qual .se subordina ao (]~·c. 

7159, nos termos do seu art. 6.°. 
DisposIções essas respeitadas pelo 

legislador da lei 2.222, ao proce-

(101' á reforma da Ol'ganizll<;ão Ju
rlleiárla do .B~stado, 1.1, I!III\I nilo alll~ 

c]iu á .<.Jclagmn (tas ('t·)'Hdõe.'1 pelo", 
tahf'liãl'H. OH iIll!)(l,ÜOH 8ó podf'lll 
ser cobrados em virtuc1p (Ie leI, não 
existindo lei alguma que ~le moelo 
taxativo obrIgue us eOlltribllintef! li 

pag!Ll' o lmpolÜo do H()JO lUl8 corti
dões extraídas pcIoH talwliãf'H. Di
rolto êsso flRsegurado pela Consti
tuição (ai'!.. 72 H l.o e ::0.0) e 
pelo Cod. Civil, o qual, llO fWU !lrt. 
6.°, da Introdução, prpsrl'pve: 

.. A lei fi. ue atJl)(; oX('(lção a te
grll8 g'f'raJ.'>. ou J'n ... tl·h)g(~ di~ 

l'f·ff,OS. só abrangi' os ('lt:<lOs (Iun 
f>sp('cJfkn .•• 

1--::' um direito do eidadào o dI' HIl 
pagar ImpO!-itoK, quando especifica
dos em lulR. O seu lllreito d('3 nã.o 
pagaI', Jlols, decorre da níio (~Ap<·d· 
fkHríio dnlol IniR na ohri~nt{)rint1tHI(> 
{Ia St~IHg('m das CC'l'tidôes dllfla.~ (w

los tubdtãf's. 
ISAo mesmo já tf've {) r01l ocasião 

de fazür sentir, de um modo gm'lll, 
em respo!'.;ta dadlt li SeCl'etaria da 
Fa7.enda á in türrH:.dal.,~ã{) ao róu 
feita c cujo contOlído fez tambem 
ehegal' ás mãos do gXIllO. InteJ'ven
tor, o qual, eom 6(~11 psp(rilCl } (1('1-
do de magistrado, rC~7. pulllicar o 
d'ce. 5. 19S, dn 18-lJ-!>31, ps<'illref"C'H
do pt'rfeltamente () caso. em ~!'u 

art. .1. 0 : 

ó! A ohrigatoripdadc~ ,do uso 
uso do papel RoIado prescrita. 
llplo (lrt. 71 da 10.1 2.222, de 
13 de dezembro df' 1927, só ~w 
refero ao~ serventl1ários e ol'i
ciai,. {lo jm,tiça qUI) funcionem 
Hm juizo." 

Desejando provar esta ahlg,u::lO. 
onderc(:ou {l r{>lI ao gX11l0, DI' .. \1i
niAtro Laudo d~ CnmaJ'p,"o a fWgllill

te carta; 

São Paulo, 28 dn Ahl'il de 1932. 

Exmo. SUl'. Ministl'o 

DH, JAUIlO 1i']t:IUU~IRt\ DE 
CAMAlt<JO 

Multado pelo ur. Ma.rws de SolIZa. 
Dantas, SeCf1etário ,da ~'azenda, trou-
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xe ao ~onheeimentü dl~ V, f<jxda .. , 
ao ingresRar no llnluo e elevado 
carp:o de Interventur li'edcrnl, aR 
razões pelns quais nüo fiz IIsn, em 
meu c'artól'io, do P:ljw] !:K'lado. por 
não se l'í'fel'ir á lei 2.222. de 1:~-

12-927, U08 tabeliães, m<lb tão ~',ó

mento ao,; escrivães, f::SS(' lnpn 
proeedimento foi ,dita,do pela obs8r
vtlIlcia da lei e no in!f'l'P,';}H~ da eole
tivida(}o, Tive a SUtiSfitl.:ão de cons
tataI" havür V, Exeia,. com c,eu alto 
espírito de magistrado, promulgado 
o decreto n,!) 5, lM~, d,e 18-9-19:l1, 
que, melhor esclarecendo () texto le
gal, firmou mais Ullla vez o pl'inci
pio da não obrigatoriedade do 11S0 

do papel selado p.elos tabeliães Ih~ 

notas, Ncces;;itando dul' llma sa
tistaçflO do meu pJ'OI~l~"~,r ao público 
e aos mens clientes, ro)!;o a V, Excia, 
declarar a vcracidadp da minha as
Bcrçtw, 

Muito grato, aprov,p,ito a oportu
nidade puru l'oiterUl' a \" ].Jxda, 08 
protestoH de meu 111'o[undo l'PfHH'ilo, 

A qual aB~im foi reSllOI1(lida: 

Prosado UH. JOSIi:: nutH;\O 

RelativamP1ÜO ao pedido I'cfl'(I, 
cabe-me l'esponder lH.'la afil'mativJl. 

As consic1el'u,ÕeR apn"Hen1ad~lR, 
quando na lntervellloria, ;)(>10 dis
tinto colega, mo levaram a promul
gar o deCl'eto a que allHle, bem flH

clal'ecendo a tlxigêneia legal. 
Sempre o AI.t. n CIJ!cga (a) Laudo 

de Camargo, S, Panlo, 2R-4-9:{2, 

PrOCUl'J~ o FiRCO, na imposf)ibili
dad,e de sustentar a ohrigat.orieda
de da selagem das eertidões (·~xtl'ai

das pelos taheliáes de notas, jUflti
ficar o seu ato e alegando (llW: 

"A infl'ação foi (~Onst.Htfula 

a 12 fi" março d(' 1mu e o 
embargante, llaj'u se (h'fendel'. 
lançou mão de um decreto que 
entrou em vigor :,lómnnto a 1R 
df\ set.embro dto 1 na 111 ! 

IJogo, a refNida infnH;ão 
nunca poderia pstal' 8'njC'ita <to 
:r:cgirncn do derreto 11." 5,198, 
de 18-9-31. 

Ora, M, ,Juiz, l' has(allt;> () 
confronto das datas acima 1'1'

ferl{las, pata fine fiq\J0 11lItr'lltl' 
a legHimldade ria mult:L 01':1 

{'nbl'nda judicialuu'nlf'," 

Infelizmentp, Hão podf'tlIos ac,·j
tur o qun pl"etmldf' () H\lb-f'roí'Unt
dor .I<~iscal pm Stlas l'itZ01:iH fln'ds, 
!:Hwtontando uma doutrina muito ,li
versa. da que profeK-."iava a Pt'l)eura
doria Jj~18cal, quando o 1'60 ai 8f'l'vl!1 

eOmo modesto auxiliar da mmmu!.. 
Aceitar-so () (jtH1 IH'O':l1ra Sllflt(~ll" 

tal' o Sllh~Procul'ador F'scal fHlrola no
gar os prindpio8 de dirl'ito, 

Já o V(~Jhtl eOllflfllheit'o HibaH dou
trinava: 

"Ali l~i,. InÜ'-rpt'('tativas 011 

dnt':laratórill.~ ta.mlJPm aIlllcnlll
se a (atol-! pretéritos, vIsto q\le 
nada inovam do estado antp
l'lor do -direto e ,lp'~!nHfI no cac;o 
de dljvcrg~nda de o!llniõe" fi
xam o vercladril'o Hflntido Ijtlf! 

)heH dtWf~ dar; aplicando, poiA, 
a loi intt~rpj'ctaliva, nada mais 
faz () Juiz ,do qn0 nplkal' a 
própria lei intel'jlrdada, f]ual
quür {IlW fO~M~~, alUis, a iull'\i
gência que ant.PI'hJ1'llU'ntl> ,:'l(~ 

lhe dava", 

Aceitf'mos, SÓ para argllUlcnt.ar, a 
obl'igat.or.iedade do nAO (lo !HllH!! :.',.', 
lado pelOS tnbe1ii'ifJS, 

.Tá Paula TIapttHta doutrinava (1110, 
em matéria {'rlminal. "nada S(> IIÓf1(, 
aumentar llem diminuit': um fa.to 
criminoso ou Ó (l.8Ü-~ mesmo (:l'illlf', 

s('gundo sua in:diviIIUl,\'iio t,m,tual, 
ou nl'lo Pc erime al~nm, O llH'Hlllfl 

lendo IOgUl' nas lei:; t'is<":li!-' .... 
Assim, em tal hipútl'HC, niio (''''Í~ 

iando 0'"' tal. .... Ii~~" ulH'igmJos por Ipi 
a ,,"',lar ,'mas (~{~11h'iH'f.;, ('omo fie()\l 
provado á AIH'ieda,d,e, nl:.o h'JIl nh~ 

';«'to " p1"(IS(\Jlt(~ multlt, que só tem 
logal' nos Ca8()~ de infl'ar:õ(!s do UHO 

do paiwl selado regulado 1)(:10 dl'!.', 
J ,a34, li. llue tol"tmbt.'tu r1rO\'li,HlOS niio 
('Ht.an'l)l oh)'igadOR os t.nh(\IHil·H. 

A multa tevo() por fUlldamento o 
art, 9,0 do dec, 1,3:14, ,d()cl'('lo t-Hc·t', 

como vimoH, não uplka\'d nos ta· 
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beUãc~. por não -os indu!!' em IHlaR 
disposições, as quais só se rotel'em 
aos eJrel'lvãeR da justiça Nltadoul e 
nOs ca.'IOS ta.xaUvo.~ qur t'lnumero. 

Não existe, poIs, lei afguma obri
gan<lo os tabeliães li s(-;lar as certi
dões de atos por elf'fl praticados. 
nem a llsar papel selado; e, nã.o 
existindo lei, o sêlo não poderá Bel' 

cobrado, como faz- oerto o § 30.0 

do artigo 72 da ('onstituição Fe
deral. 

"Nenhulu imposto, de qual
quer natuff>1.U, llOderá ~iel' co
brado. Y'If':nuo em viJ'tude d{~ 
uma lei flue o autorIze". 

Dal'halho, ao COlllf'nta I' () l"."fer}.ot) 
artigo, firma priuei})ios que não d('
vemos esquecer. 

ARsim sustenta que: 

"Nenhum hnllo~to. 1'1' ria íu
(lole e esst'ucia dOH g-OVernofl 
demotráti.cos que os ddadãoB 
não paguem impostos em que 
nào tenham -consentido. O Coll
trário d'is~l() fôl'l.t inteiramonte 
repugnanU' e avêsso ao pT'lne·i
pio basilar dêsRf's goverUtlH. 

Tal consenthfl(-'lll.o é da(!o ·di
retauwute nas delllo.cl'aclas pu
nts, pelas assemhléas do povo 
pal'a isso reuniuo na conformi
dade da lei, p indil'('trunente 
nas demeúl'aclH~ l't~;'l'(~llÜnlati

-\,:ts. pelos parlamentos por ~le 

el'e,uoA; e em um p outro caso. 
por melo de ato legiSlativo 
pa.ra êssc efeito voLado. 

Não ha, obl"ga~iio, poi . ..;. dtO 
pngar imposto (JU4' não t('u1ut 
sido cN'ado pOJ' Ipi. l)()rq'lanto, 
~6nwnte pai' fot'~a I]('st a. Nt' 
~xiste (' é d(~vid(). 

"Nenhum impo,;lo, de qual
quer natUT'ílza", -diz a Conati
tuiçíio, para abrangei' todas as 
imposições e não flutorhmr niBt,o 
exceçã.o alguma. 

OutrosRhn, esta jlrolbiçfw 
constitucional, pda sua nature
za, extende-sc não sómeu tn á 
União, eomo aos ]j~shulo.:; e ml1-
uicipios. fi]' garantia indivi
dual que quaisquer poderes pú-

bliCOf:! têm o deH't' de !'~~:ipl·itlt1' 

e lnanter". 

A -ordem jurídica é imanente ('Olll 
a vida do Jlhitado, pod~nrl{)....se aO\'
mar, sem exagero, quo o l"~stlt<lo 

vive da força mOl'al da .hlli t1<;a. 
IDentre as funçijes do Estado so

breleva a de fazer Justi(;a, funç:lo 
eS<lU tão lmportullto quanto l.L dt' au
mentar a 1'6üsita orçnllwntária lwll1 
aneea-dnçi\o do imjlOsto!-l. 

O M . .JuIz, - ínLugTü P culto. \'11-
zendo .cumpril' a jpi, rl~tldpl'á mal:; 
uma homena~em ;w nil'~lil() (l ('f)fl

trihuil'lÍ. pal'U mal/I!' ])I·(;~ti~lo da 
HJS1'rçA. 

SENTI':NC:.\ 
"Vistos, ete. 

Juígo prnCedl~lllc_" {','l t'!1lllarg'iJS d(· 

fls. 17. C ahs{)1 \/n, do pedido, () aciu·
nado Dr, ]()\';é Yic..T1Ü(' ;\h·are..; H.H
hi;"io, A Fazenda do I;~ê-llado, au
tora, preh'nrle quc, llilr infr:uJLO (!a 
Lei 2.222, de 13··12-27, ,li'!. 71, 
de\'e o rl'{) ser cOlldcl1;!(!o; vlltrf) 11 , 

para isso, .com a .... cl'rtidúl's de f L. 
~ t' (l, instrutiva., da at;i"lo ('mku'
gada, mediante o dep,\sito <1{. fk 
10. O ri'o, {'n1llO Sl' \"t', di!'" enlhat
go..;, (1v,'il"!1volvido." U;(S raúíes, n~lo 

("lllprcgúr;1 (l papel st·1adl I \10-; ;t10, 
indicados e junto;; CUlllU hitsil'iJS da 
judicial cohrallçt, Pl'lo falo (iL, c-l'

gundo entendia, () ar!. II c11:1ilu 

na(l alcança\':! Ú'i Tal}cliit(·". E'l,·;t 

dedução do r{'() t jn..:;LI {' dí..'CIIlTÇ 

dos lexio,., legais c()llfr()nt~lllos l' {''i

tudado:-:. E' Jc irrcClI:-;;ln'l \·;dor u 
doculllento d(' fb, 22. e <) art. I!' 
do !)~;C. S. P.)H, ri,' 1 SJ)·-31 , {. \.'or
rohorantl' da fc'mlla d{· illtl'l'pn't;l
çãu ('!lI qlH' "j(' hasí..'.1 \;t o SelYl'n t u:\
rio acionado, ''';{,Ilrln, JJI,l], :)1\<t "('i':. 

lIllla interprl'taçào ,11\1 ('ll 1 ica du art. 
fundamental da C(\!JraTlçl. ('otnH 

lei inte'l.rl'tativil, !{th' (", t" illVOC:'l\"\"l 
a hcm do direito dn n~o, embora 
acionado por alo . ..; a t'le alltcriul'l'~. 
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Improcede, pois, a ação. Assim 
julgando, maneIo se lt-V<lllte a pe
nhora em pról do réo, passando, 
sem recurso, o prazo rcsfJectiv(). 
Custas pela autora. P. Intime-lSe. 
S. Paulo, 3 ele Fevereiro de 1934. 

(a) Adriano de Oliveira'-'. 

ACÓRDÃO 

1i Vistos, expostos e diS('utidos ês
tes autos de agravo clt, petição n.o 
3.255, da comarca da capital, entre 
partes: - a Fazenda do E!jstado, 
agravante, e o dr, José Vicente Al
vares Rl1bião, agravado, acordam 
em Segunda Câmara da Cúrte de 
Apc1açao, pur \'otaç80 ullânime, de
negar provimento ao r('Cllr~o, para 
confirmar a ;icntença agrav<1da, que 
bem decidiu a contruH:'rsia, em 
conformidalk com o direito t' a 
prova dos autos, pagas as clIstas na 
form.1. da lei, S, Paulo, 12 de auril 
de 1934. (a) /Iucilard ['ires -
Prt~identc, com votn, ~'ice1l!c.M Q

mede df Frt'ita.\' Junior (relator) 
C. C. Cintra". 

...................................... 1 

Afastamento de funcio
nário público 

o funcionário público civil 
que praticar qualquer dos 
atos definuw.'i corno crim{! no 
decreto-lei n. 431, de ]8-5-38, 
art. 9.°, ou se filiar, ostensiva 
ou clanrlcstinam(~nte. a parti
do, centro, agremiação ou 
junta de existência proíbitla, 
será. desde logo c irul"p""
dentemente de ação penal 
que couber, afastado do exer~ 
cicio do cargo, com perda de 
todas as vantagenJ a êste 

merentf>..s, tornando-se pa!.sí
vel de exoJ1Rrnção, mcdiantf' 
proces.'f.o admini.'itrativo. 

CÂMARA Pl,ENARIA 

Mandado de Segurança 11. 815 
- R'io Claro -- JUlJJCtrnDle: j. 
P. O. ~,-~ Impetrad'o: Secretário 
da Jnstiça c Negócio!'> do Interior. 

1." Oficio. 

AC()RDÁO 

VietoR êstes autM de mandado 
d~ segurança n. 8]5, da eoman'a 
de Rio Claro, f'lll flue 8ão reque
rente J. P. O. e requerido o dr. 
SU~l'etárin da J wüiça I~ Ncgócio:<' 
do Interior. 

hnpetra J. P. O. mandado d(' 
-segurança contra o ato do sr. a·r. 
Secretário da Ju~tiça ~ Ne~úeioR 
do Inh'l'ior~ puhHeado no '"Diário 
Olicial~ do E",tatlo. IlO dia 9 111> 

julho tle 1931l (fi,. 6), '1ue o afue· 
tOll do «~xcrdcio do eargo d(' 1'+ 

crivâo de paz do dii'1 rito da 'f\l~dl~ 

da comarca de Hio Claro, nns tt~r+ 
mOI! do artigo nO'no do decreto fe
dera] n. 431, de ]8 11e maiu da~ 
quêle ano, alegando não havI>r 
r3".l.ão justificativa do aludido ato 
e dever fjcr sua f\stabi1idade no 
cargo gar'untitlu. no:". IPHU08 .To 
arti~.p 166 letra e tia COJlf'otituição 
}i'('d"ral de I () de Novel11hro di' 
1937. 

Alega maÍs o impetrante que 
-seu afalltamento do cargo que ha~ 
via cerca de trinta c quatro anos; 
vinha cxcrccndn, fúra uctermina
do por confuAão de seu nome eom 
o de um .eu filho J. P. O. J. e 
por 8upôr a Delegacia de Onlcm 
Política e Social que êAte perten
ccs~e ao Partido Intcgralista, en
tão, tido como noclvo à ordem 
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públien, c, por iS80. proíhido. E. 
ainda que, si aeaF,o fO~~l(~ !ÍI~itn 
seu afastamento do mencionado 
cargo, Ü' proeei<RO atlmlni:,trativo 
deveria sel' iniciado dentro do 
prazo jJ11ledináv·el d,e dez diaR, 
como cxpresb!umente precdtúa o 
artigo nono do citado decreto n. 
431, o que, entretanto, não ,Re deu, 
sim P')~li~t'ionncnte c, não oh"tan
te, provado que êlc impctrantl~ 
nunca fez parte d(~ quulquer a
gremiação partidária, o dI'. Se
cretário não reconheceu n (~<Iuí

voco que se tléra ou a injustiça 
praticada, apesar de soHeitado 
por tIuas V('ZI'S. 

Ora, ineontcstávd ú que o im
petrante núo tem (IUal'lucr dircj· 
tn entll. líqnillo, ineonteslável. 
que ju,,,tifique a pleilead'a medi
da {' para eonceisãu do remédio 
judiciário solil~itado, fóra de dú
vida é, mister i'>!.C torna prova ime
diata fIa exi"tênda de lal direitoo 

Apurado foi por mdo de dt~
moradas, pacientes c cautelosas 
invcsti~uçÕC8 fcitS8 pelo (1""0 Se
cretário lia Se:{,'llrHnça Púl,lica, 
que o impetrante, não oh.;l.ante 
exercer uma função púhlica, BC 

filiara, ostensivamente, no parti
do inte~l'alit3ta e em franca ut ivi
d,a.le n('~ta ,itUll(:ií:J se encontra
va, quam10 atingidu pelo ato con
tra () qual rcdama o 

Insinúa ·havf~r um equiYeH~O .Ia 
parte do dr. Secretário da Jwniça 
e dever recair em um seu filho a 
aeu~açúo que sôbre êJc próprio 
pesa. 

As suas alegações não são de 
F,'Ohrepôr. porém, ás infonnaç(:tCs 
dara,",. preciBa~" conc1uentcB do 
sr o dr o Secretário da Justiça, re
sultantes d'e investigações hem 

conduzidas de que rc~u1tou a cou
vlc~ão d{~ ser o impetrante um in
tc,:raJiRta militante -- ~~eJemento. 

att~, Ille~nw, peri;1;o8o à ~odcda

de". 
Aliáfi, o impctrHnh' deu prova 

11" .:-ler I~l(" W('~lIlO (I intl'gl"uli/:'lta a 
quem fie r4'fC'I'CIH a.-.: aludillu1'\ ill

forma~õ('~. Con."itiItH· (' U eertidi10 
ele fh. 12v. (f'W jll~tl"lIl' .'·wu pedi
doo 

Jnstifica-I-\c, pOifol. o alo 'lllC~ 
malsina, em fuec ,lo artig-o nono 
do (Jecl'cto-h·j n o ·1~1, d(~ lH .le 
maio de 1938, que rliRpi"t(~: 

"O funcionário púhJj{'o (:ivil 
qUf' praticar qUlIlqllf'1' dos alns 
definido.'! C'OIUO nimc 11c."ta h-i, 
ou H(~ filiar, o·tcll.'ii\a nu c1and('!"i
t:illall1eJll{~, 11 partido, ('~~ntro, agre
mial]ão ou junta de ex.j~tt~IH"ia 

proíhida, tolerá df~Hle log-o, e in
dependentemente de (Ie;ão I,enal 
(JUC conhcr, a{a!'tal}o .b cxereício 
elo cargo (~Olll p{~nla ,lI' toduil iHi 

l'untagl'n,'1 a i~",lc inpl'lmII'H, tornan
do-se pa.'"\.,:ivcl ele exollm·al.,~ão. nlt'~ 

diante proecsilO nclminlilt.r<Hivo, 
que :o;erlt inicilulo cll'IlU'O (Ie 10 
djas apóf; () afuHtament.o, OU, 
qualldo fôr (,~UHJ, pUI' Iwnt{"lH~a ju
dieiária" . 

E ao uH~nC"inllado dí'Cf{·to-!ei 
não é ele opôr, COlHo prctcuclc n 
illlpf'trnntt'. o tli1(p:\~ilivn do arli· 
go ]56, letra "(''' ,ia COllRlilui(:úo 
ele ]0 de NoveJllhro de 1937; p:liloJ 
que é êlc posterior à refloritla 
COIli-itiLl1il:ão {' foi haix<leln em vi,o_ 
tudc do (,8t.u10 de ('llIel"g{~llei<l por 
esta dcclarad'o no artigo 186 ('111 

todo o paíH o 

Afastar do {'xerdeio clo (0,!lr1!() 

o impf'frallho
, em face da ulitlld,~ 

que assumira, era ,]ever, portan
to, do dr o Secretário da J uRtit,:u, 
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que nada mai", fez que se !mhmc
ter fi uma imposiç,ão legal. 

E, assim proccdentlo, mandou 
que Be in.'itaurus8e o respectivo 
ir."jUérito udmini8trativo, orde
nando, ainda, viAto e .... lar infor
nwd.o de contar o illlpclrante seR
!'cnta {' oito anos de itlade e !lC 

achar fil:iÍCamenle jJ1(~apaz para o 
exerdcio do cargo, f 08.">1..' Me l"ouL
metido a exame por uma junta 
médica, nos têl'll108 ~ para o~ fins 
tl08 artigos 63 e 65 do deacto llt'.í

mero 14:J7, llc 7 de fevereiro de 
1<j()7. 

Ilegal oU inCoJlstitlldonal niío 
é, positivamente, d(-~ reputar o Reli 
menciona(lo ato, que provocado 
foi pelo proceder do -impetrante, 
filiandcHie a um partido proíhi
do c cxcrecudo atividade no Ren
tido de 8ubversão da ordem p01í
tico-soeial vigente. 

EIll taj,,, condiçôes, não pode o 

impell'anle pretender voltar ao 
excrclClO do eargo de qUe fui 
ufu,·tadn por meio de mandado de 
liegurallça, que na exprc·são de 
Thernistocles Cavalcante é "o re
médio judidal para garantir o 
indivíduo ou ü l)l~"oa jurídÍ<~al 

quando leHada por ato mallIiesta
mente ile~al do poder púhlieo"' 
ou (,(,1.1 garantia jU(ljeial do dird
to entu e inconlc.-:,tável, quam1 'I a 
autoridade púhli(~a ('xorJJiLa dal\ 
suas funçõc1-i, ofendendo dü-ci tOM 
aH'-;I~guradot: pela COIl~'tituição ou 
pela lei. 

A vista do exposto, hcm con~i
dcralldo o caso, acórdam os J ui
zeiS do Tribunal de Apelação, eDl 

scssiio plenária, cm dellegar, (~o
mo Jpnegam, por votação unâni
me, o impctrad'o mandado, con-

denando o imp('lnmt(~ nal'i (;uslas. 
São Paulo, 10 de fevereiro lle 

1939. -- Achill('s Ri/wiro, pf(~8i

(lente , .. -, Jt.fario Pirt~.'i, relator 
A. "'('rrar; Armando Fairbunks 
._-- Com,',,; Oliveira - J . . ,W. (;on
zaga - Paulo Passalaequa 
TIU'Ofhuniro Dia ... - Anriio fi" 

Alorues - JtJ'anoel Carn,-.iro
Frndl!rico Robt'rlo - ill('iTldl~!oj 
t!.n!oj Sanlo.'i - ,'l!(f('('do Vit,ira -
Cn"ha Cin/ra - Th. de Toledo 
Pha ~ Puulo Colombo ~- V. 
Pent('(u]o ~ f'errt>irtt FrulH;a -, 

Bernardes Junior - J. P. dt> Aze
vedo iUarqUf's ---- Vicente Arame
de - .M,ario Guimarães - II a
noel Carlos - Lmnt~ da Silva. 

(Do "f)iário Ofirial" (LI Estu
.I", .10 11·6-:19). 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1.' cstamento 
SANIDADE DU TL'SrA IJUR 

TESTEMUNIIAS FUN
CIONARIOS DO CAWL'()I{!O 

M1NUTA DO TlcSTAIJUR 
- COl'-:FISS.~(). 

Apebç:i() rivd 11. 22,174 --- Ca
pital j\bilio J\hrallk~~, apelante 
-Hl'llcdiçj~! Margarida da Luz. 
apdach, (1.° o/ irio), 

"Vi~tos, rd;!tad<l'~ (0 discutidus 
tostes auto;; de apl'i~l(,Jt() rivcl 11.° 

22.174, da COlllarca da Capit;d, 
entre partes, Ahilio Abrantcs. apc
L 111 h', e npl'LHb, d, I.-kuedita ]\'1:lr
garida da LI1Z, - aC{Jl'dam, em 
Terceira Cftl11artl da CtlJtr de .i\pt'
I;HJIO, l111anilllCtllcllte, negar ]lwvi
Illcnto ao recurso, confirmando ns-
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sim a senten\a apelada, que bem 
atendeu aos fat05 e aplicou o di
reito. Custas pelo apelante. Pre
tende o apelante seja nulo o testa
mento com qne f.;lleceu 6tu ~()grü, 

Henrique Fernamles Lamcira, por
que tal testamento teria si(lo feito 
com infração dos I1S, II e III do 
art. 1.627 (' com inobservância elas 
formalitlacles estatuidas nos arts. 
1.632 e 1.634, todos do Código 
Civil. A ,sanidade mental do tes
tador, porém, não só é certi ficada 
pelo tabelião, afirmada no instrn
mento pelas respectivas testemu
nhas, confirmada pela prática {Ie 
vários atos púhlicos em tempo pró
ximo ao do testamento, C0l110 é ate . ..;
taela pelos médicos do testador. 

Aliás, n discórdia reinante entre 
o apelante e ~CllS sogros - o tes
tador e a ré - CJue lhe atrilmiam 
a responsabilidade da demênt:ia de 
sua mulher, filha única <lo testador 
e :-Ia ré, e o reputavam JIl;tu es
poso, mau pae, mau parente, Jis
cónlia que se convertera em hosti
lidade, si nào ju~tifica, explica o 
testamento. Igual ao impugnado, 
é o trstamento da ré. O exato 
cumprilllento das formalidades do 
testamento público. certificado no 
respectivo in~trumel1to, é oon fi r
mado pela'..; testemunhas do ato, com 
exceção apenas de uma, cujo de
poimento, incerto, contraditório c 
em parte desmentido por prova~ 
irrccnsá veis, não pócle prevalecer 
sobre a prova da ré. lmprocecle 
a arguição do apelante relativa ás 
testemunhas (lue eram fmv.::ionária':; 
do cartório, por onde se lavrou o 
testamento; dedica o Código Civil 
Ullla secção especial ás testemunhas 
testamentárias c não se vê na enu
meração do 'seu artigo 1.650 a in-

acll11i1jsihilidau(' delas; e, ,si podt III 
servir de testelllUtlllas instn1ll1f"11-
túrias, é de primeira intuit.;;io qt](' 

podel11, sohr(" o tCstauH'nto, dcpúr 
validamente' em juizo. 

HelativamClltl' á akg.açflo de l1~O 
ter sido o te'-,talllC'llto frito "6nh 
ditado" do testaclnl", (~ bem de "'l'r 
não ~Ú flue essa alegação nito ficou 
tOnVeniflltelllente provada t', assim, 
não Ilódc ser flceita contra o que 
reza o testamento, ('<Jlnq ailHh, t'llI 

hôa doutrina, COllS(lant<: se púde \'(:r 
nO' __ J1arec('re~ pl1lJlicados na .• Re
vista dos Tribunais", V(~L 93, pags. 
53.3 (' ~cgl1intes, nií.o ha incollY{'
niente elll que ° tabrlião n'dija o 
ato de acônlo ('0111 mi1!t1ta (01'11('

cida pelo testador. tll1ta vez que de 
inicio manifeste êste stT c:-;sa a "lIa 
v('n1ade, ('. afinal, como Ul'orr<:ll 

no .ca.so, ~lpÓS a leitura do testall1l'l1-' 
to ,lU l('st;ldor, perante as tcst<:tllU-

111ms, êste u confirme. 
Acrc'_~ce qu(', já de si fr.1c:1. :1 

prova do autor-apelante ainna se 
reduz (liante (las apreciaç()(:s que 
S;lO feitas, com indicaç;-lo das pro
vas, nas razões finais da ré, a fls. 
170, 172 verso. 

Niio tem a impcrtúnci.1 que () 
apelante lhes quer -l'llIprc,star ú íato 
de ter sido a apel,ub relevada injlls, 
tameTlte, segundo pcnsa o apelante 
- da pena de confe~sa que lhe fflra 
illlposh. Certo l' que o juiz, re
levando-a da pena, (kterlllinuu qHl', 
mediante nova dcsigl1aç;lo, prelstas
~e a ré-apelada seu dqxJi1l1\.'llto, c 
i':-isO nào se fez purqtK U ~lUtor nàn 
quiz. DC'mais,;:t mais, como se vê, 
dos autos, exgotou {) autor ;lS sua:; 
provas e pelo fato lla C0l1 fiss;-tO 
ficta não deixou de produzir IW

nhulll<l. E, si () deito da COll fiss;\O 
ficta é passar á parte contd.ria o 
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onus da prova, nenhum efeito tal 
confissão aqui produziria, deallte 
da prova feita pela ré. 

São Paulo, 11 ele delembro de 
1936. ~ Jlan'o Guima.rãc.';J P. ~ 
A. Ferrar( relator - J. AI. Gon
::aga - Armando Fa-irbanks. 

(Do Oiário Oficial do Estado, 
de 3-2-37). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Autos com vista 
DÚVIDA DO ESCRIVÃO 

QUANDO CABE I{ECURSO. 

Agravo n. 4968 - CAPA0 BONITO 
Agravantes - Fazenda do Estado - At:'ra
vado - EspóUo da Ignácio Franrisco Bar
bosa. - CAR'rÓRIQ DO 3.0 OFICIO. 

ACóRD)\O 

"Vistos, re1atauo'S {' discutidos 
êstes autos de agravo 11. 4.908, da 
comarca de Carão Bonito, entre 
partes a F~zellda do Estado, agra
vante, e n Espólio de Ignacio Fran
cisco Barbo"la, :Igravado. - Ac'Or
dam em s.a Câmara da Côrte de 
Apelação nào tomar conhecimcnto 
do recurso, por vot~t(.:ão unânime. 
emitas, como de direito. O Coletor 
Estadoal de Cap;lo Bonito reque
reu que se pro<x desse ao inw'llt:'trio 
dos bens deixados por J ~nacio 
Francisco Barb()s~l. N oTl1eado o in
ventariante e pre~tado por êstc as 
primeiras dcclaraçi3es, segllia o pro
cesso a sua marcha re~ular, quan
do a Faz('mJ,a do Estado, pela sua 
Procurdoria de Terras, pediu vista 
dos autos, afim de aduzir o que 
achas'se .conveniente aos interesses 
do Estado, relativamente ás ter
ras do imóvel drllominado "dos 
Franciscos", descrito entre os bens 
do espó'io, O dr. Juiz de direito 
atcnd('u ao pedido da Procurddoria 

de Terras, determinando, porém. 
que a vista dOr:-i antos fosse feita 
mediante rt'ciho. O escr;Y50, no 
entanto, teve dúvida em entregar os 
autos ao representante daquela 
Procuradoria, por n;1O ser dOll1i('j
liado na comarca. () magistrado 
deu raz;i{} ao es,'riv;ú). AgTavoll-se, 
Jlon~rtl, a Faz(,llda do Est;'ldo, com 
fundamento no artigu 1.094 § ].0 

11, 8 do Cúdign de ProcC':';·so. O 
juiz devia nq:ar segninll'llto :10 rc
cur'su. O dc...,pacho ('lll fjllCS1;lO (~: 

um lIléro íntcrlol'utórro que njo 
comporta agraYo t'('.Jll o funda
fl1l'nto invo':ado pela Fazcll(Ia. '-) 
recurso tem cabimento com funda"" 
llH:uto no citado lI. R do artigo 1.Of)4 
§ 1.0, qualldo a (kcisã() é pruferida 
('111 processo de dÚ\.o'ida suscitada 
per sCr\'cntllário de justiça IlOS ca
sos previstos no capítulo SY do li
vro 2.° do c:úd. do Proce~c-,u (arls. 
153 c segts.). A espécie do~ auto.::; 
tÚO ~e tlll..'ontra entre êstes, cvÍ
clC'lltcmcl1l e. 

Sito Paulo, 28 de outubro de 
]930, - /1. Ccsar Híhita!\:('r, pre
sidente -- P. (r'OJ1'l1'.l' dI' O[i'l,'ciril , 

relater -- V. jJcll icado. 
(Do fJiúrio Oficial do Estado, 

d" 25-11-36). 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IutimaIJão irre-:ular 
Os fiéis de rartório sômente podem fa M 

zer Jntimnçõlls, quando os advog:ados ou 
sOlfcitaçõe!'l fizerem, á margem das deci
sões, r:eclaração, dat.!da e assinada. de 
que fÔr:lm Intimados. 

Carta testfimllnhá\'cl n. 1,185 - CAPI
TAL -- Testemunhante, a Empreza Pom

péja de Auto Omnlblls I.tda., ~ testeM 
mllnhados, Maria Vendrame e outros. -
(DIRETORIA JUDlCIARIA). 

ACóRDAO 
"Vistos, rel;!tad()~ C discutidos 

êste~ autos de C;I.rta Testell1unhá
vel, n. 1.185, da C'pital, entre par-



210 Jurisprudência 

tes Empr{'sa Pompei.a de i\ uto
Omnihns Ltda" testC'munhante, e 
1Taria Vendramc c outro..;, teste
munhados: Ãcorcbm elll 4.a Câ
mara, por votação unânime, julgar 
procc(!t-nte a Carta e lll:1nrlar que 
-sull:! .o :lgra\'o interposto pela te5-
tenll1nhaJlte, relativall1l-'ntc (l sen
tença que julgon ;1 Jiqlli(laÇ;IO. 
Cu..;tas pelos tcstl'l1lullllado~. -
ÁquclL> agr;wo foi negado ':-:egui-
11](,l1to, pelo dr. Juiz de Dir('ito, pelo 
fundamento de ter sido interposto 
fóra de prazo. Diz a recorrente 
que o '.;Ctl patrono Ilão ftJr.a inti
mado <la sentença da quel r('correu, 
sentIo fruto de C(luí\'oco a certidao 
latlc;!da 110S autos febtiv:ullcntc á 
inti~1ação. Informa u Escrivão que 
esta foi ccrti ficada porque o fiel 
do cartório exibiu Os autos, ahertos 
na folha da scntcnç;l, ao patrono 
da te-tcmllnhantc, o qual deixou de 
aí declarar que ficava ciente. -
Dispõe n Dec. 5.129, de 2,1 de ju
lho ele 1931, no sCu art. 21, pará
grafo 2.0, (I11e o:,; fic'i s de cartório 
nfto podLIll fazer intimaç("ics. salvo 
q11ando os advogad(Js ou so!içit,Hlo
rcs fizcrcm, á margem ela sentença, 
despacho OU ctlta, declaração, 
datada e 'l...;sinacla, de q11e foram 
intim;u!üc;. Na cspC.óc, n;iu hOltVe 

declaraç;\O desse g('lH'rO, f('ita pe10 

;[(lvOL;ado. 1.o~~o, Il?í.n pndi<l o fiel 
faze; a i1l1 imaciío, a flual dcvcria 
ter sido reali/(l(];t pelo I<:scrivãn. 
N;io começúnl, poi,c;, a correr () pra
zo para intcrposiçflO do ;Jgravo. 

S. Paulo, 17 rle fevereiro dt' 19.17 

-- IIfwwcl Carlos, prc:>idtnte -
Xl ario A1 asagüo) relator - Tcudo
mi-ro Dias. 

(Do Diário Oficial do Estado, 
de 5-5-37). 

Remissão de bens 
penhorados 

PAGAMENTO I)E CUST.AS. 
Carta tl'stt'munhável n. 1038 ,-- Botucatú 
Agte.: Josê Coru1li; Agda., A Faz('uda do 
Estado. 

i\Có]UlAO 
HVi;;tos, relatados (' discutidos 

~s1l-~ allt().c; de car1;t tC:-'!('1l1111111{tvel 
n. 1.03R de B()tIlC:ttú, entre partf's 
]osó Corlll1i, 1t'skll111!lhantc, t' 'Fa-
7.l'lld,t <10 G>tadp, kstc111l111hada; 
acnnlam {'Ill l.a CúlI1ar;l, por vota.
,:io llnúninlC, jt1h~ar procc(\clllc :l 
carta (' mandar tjlW suha () agravo 
interposto pelo oríl tt~'itell1l11lh;11l1c. 

Custa . ., pela tc,:-,tcmlmh:lda ,- Numa 
a(Jlo cxccul iva fi .... ca!, movich pc:l;"\ 
Faze\lda do J~:;;tad() contra Napo
leão Curu!li, requereu Jtht~· (:();'ulli 
rellli~s;-IO dos ]H'IlS jil'llhnr;v]o,;. () 

dr. juiz de direito cldnil.1 () !)('(lido 
c 1l1,llldol1 quc o rClllilclllc jl~I~,I~S(' 

todas as custas <10 feito. lJu dco.:
padlO (lU e ordt'Ilull () l'ag:.llllCtlto 

das ctL'itas agravou-se JO"l' Cond1i, 
com ftlndallll:llto !lil art. 1 .09J ~ 

2.° !l. I! I l' ~ 3.(), do Códit~() do 
Processo. O dr. juiz de direito nc
(rOU sc(rninlt'llto ao agTa \'0, por Cll-
h h .. . . 
tender qllL' Ch d1.-;poSll1\'oS 111\'OZ'(l'-

dos 11;!() o Clutoriz:!Valll, (' ql1e () fllll
dnll1l'1l10 atcllrlivc·1 '-cria () do nrt. 
1 .00.1 ~ 2.° n. J V do ll11'"mo CÚ
digo. n·lat.ivo ;'t n·.c1:11l1aç"\O .... qhre 
erro dI.:' rnnt:I',C; (' clbtas. FIli l'll1ú(J 
tirada a prfSí.'I11"e carta kslC'Ii11111h;'t
vcl. - Tem razão li tes1c1l1lIl1hante. 
Ni"io se trata de rcebllJa,:"tO sllhre 
erro ele conta'o; {)Il ::l1s1:I:-;. 1'~-.I[1s {'.:-;

bn cOlltal.b.·· (' a rc"pc ito lIingllL'm 
rerbm,l. () dl'·spacho que ordl'l1UII 

o pagamento das Cl1stas pel.I). ri'1l1i
Íl'lItt ;Ifda a ft'llli"s:-l<l, C0!1rl!cIOI1:l1l

dn·;t. E (I agravo cahívc\ k11l flln
(lamento no art. 1. 09.3 ~ 2.0 11. 11 J, 
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invocado no termo do agravo. São 
Pmllo, 22 de maio de 19.15. Mario 
l\fasagilo, presidente t' relator. -
l\feirellcs dos Santos. 
(Do lJ. Ofiainl do g~tado, de l:{·.;-:l~). 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Custas - COIWAN(A PELO 
ESCHJVA()~- PA.HALlA DU 
FEITO, PORQL:E NAO FUI 
PAGO -- lNADMISSIBlLI
IHDlc - \JUAL o 1'j{OCE
Dlj\TENTCl DE \JUE SI·: DE
VI, VALlêR. 

Não póde o csc.rivâo do feito dl'ixar de 
faZt'r df'signações llara produção de prova 
a pretexto dI' n;to ter sido pago de CU$tas 
vencidas. Põde alll'llas reter serviços 
feitos e não entre,::-;í..Ios antes de }lagos, 
ou então propõr o {',\mlJwtt"nt~ f'xe{'u
Uva para se pagar do q1H~ lh(' é devido. 

N. 987 - Capital --- A~Tavantes: Do
mingos Regahnnto - A~ravado;;: ,\IU~'rico 
de Souza Meirl.'Ul's c oulros - (3,0 oficio). 

Aconl:tl1l, êm Ter('("ira Cilln;lra 
da Côrte de Apela(/\(), vi~tos, fc 1a
t~~dt)~ e discutidns L'SÜ''> a11los de 

agraq) dc instnunellto 11,° 987, 
da C('l11arc:l da Capit:11, em quC' é 
agra\'ante f)nmil1~~o~ H(',~~al1lll1to c 
~~:;T;l\'arln,-; i\máico de S.()\I;:a ~lei

rele", (' outros, dar provimento :\0 
r('curso. p:lr:1 mall(br fll\(' se ad
mita. o :1g-r:1vante a pr(jrluzir as 
prO\'ílS qtle rrql1('n~l1. 

Da própria S\lstelltacão se veri
fica flue o ,agravallte requereu e:-;
-;;1", prr'\'<1S na )Jri!lJeim llH't:u!c da 
dib~:f\() c (pie as d{'~if.~ll(lÇt)('~ n;to 
ror:lI11 feita,>, por ('xii~jr o e,<':"'.Tiv;lO 
as ct1~ta:-; j:'l vencidas. Entcl1(lett o 
juiz que o c:-;criv:-w podia 1I;:LV( r ('s
sa,> cn,t:\s, OH propondo o n.'s]wcti
vo ('xecntivo, 011 1l(,:~;111dl'-''''c a ,\:ir 
<1ndanwn10 ao feito, enquanto 11;\0 
fOSS:'lll pa~ras as custas ;11 raz:leL-!"" 
ma,; a vC'nhde l' ql1e nCllhulll:t lei 
autorizava o escrivão a '"uspcndef 
n alldalllento da CéltlSa, p:U:L obri
gar {) a~nlVallte a lhe p:lgar as 
cn"tas ;Itraz:tebs. Podia reter os 

serviçl'''' feitos (' U:ln i..'lltn'gtt-lns 
antes de '"çr pago. ~.ft\S, telldo 
alwrlo mão db;:-;c direit(), sú lhl 
r(':;tava aí:ão rq~l1br para haver 
,:-;tn:.; custas, C\1sta:;. pelo;, agra
yadtl.s, 

S;U) I'tllt1(), 24 de Jalwiro de 
:t1allui'! Garfo_I', P. .'/r-

maJl{/o j;ltlr!'IIJJ/"S, n'];ltíJr designa
do --- (),\",(II/Ir!o Fint(l do /l}llorill, 
\'cllridn. () ;w;'mho íkix(lt! de la
do a CirCllllst:ll1ci:\ de, lHJ pn'lprio 
dia já dcsig-n~!(l(1 ('Olll :llr:\zo p:\r:1 

as proVíl;:; (14 (k ):l1lciro. pe'1!l'dli-

1110 da dila\úo) Il;U) tl·r comparecido 
o agrav<lllk, que IÚI) pl,dia. ;!:;,-,;1tI, 

pedir 1\(1\':1 tksigll<1l.;:io, it1feir;UlIcll
te fúra du pra/.IJ. - Mario (,'UI

JIlar(jcs, 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A lwlação - eOlllo deve seI' 

Íntel'llOS t.a 
.-Ip'>/l/("ilo c/'l'f'l H. 21.291 

l.INS: Apelante Gentil Gomicle ('as-
tro Apl'lado - Manoel das Nevt';;. 

"Vistos, rd:ltadus C di:;cutidos 
t'sks :tt1tIlS de apcl:t,ãu 11. 21.2 í)1 
da ,cOIll;JrC;L ík I.ills, l'll{r(' 11ar1('s; 
(~cntil (;Illllidc Ca'ilro, ílpdank. e 
l\lal!()c! das Nc\'(''':, ;q)('lado, al'/)1'

dalll ('Ill SeglllHb Câlllara da (\-11"1(' 

de "\Pl']:U,)o, IH)]" \,ot'I<:;;-\U lllli'tnin\t', 
n;~IO Cílllhf'ccr di) J"CClI!"':-;O, por ler O 

1l1CSIl\(\ ~;r1o inll'rl'í';,!Q no :11'1. I.07S 
do ('údigo d() l'rtH'l""'~() Ci\'il c ('()
l\\{Tcial do Fstado, 1)u(, exige (jll(' () 

rcCllPo de ;lfwl:H;ãn .';da inlnpo,to 
!1ledia1lte pt tiç:\() ao jui/. c terlllo 
no", atltos, A l)(~tiçã(, sú (', di>pcJl
saeb no fC('l1r.-.:O de agravo, COllll1 

s(' VL' <lo par;'l,L:T<I [() úni"l'() do dijo 
arti!:-o l,07:í. ('\1;;las {)('1(, ap\ 1:In
te. S. Paulo, 10 de Illaiu <1(, 19.15. 
"I, C. d(: ,)'. H'liifuh'C'1". I). /lhcl!(l.ve! 
dI' /l!Jlll'ida Pirl' , relator. Vicrntc 
.Hall1rdc, C. C. Cinfm. 
(Do n. Ofil~ird do I<'::siado, dEl 14·6·::))). 



Questões 
Oficios recebidos pelo sr. 

Presidente da nossa 
Associação 

Diretoria do Impcl<~to de Renda 
- Secção Anexa á Delegacia Fis
cal ele S. Paulo - Ministério da 
Fazenda - S. Paulo, 2G de feve
reiro de 1940 - Oficio n,u 2R/940 
- Circular - Sr. Brasílio \fa~ 
chade, l\;cto (4.° Tahelião de Pro
testos) -- Rua 15 de ;-"Tovclllhro, 

312 - NES~rA. COlllnnico-vus, 
para I/O-so conhecimento e devidos 
fins, llue o senhor Chefe ,Resp. pelo 
Exp. desta Ddegacia exarou no 
requerimento nY 143.3/40, que 11](' 
foi dirigido pelo>s Taht'liães desta 
capital, o seguinte despacho: 

"A vista ela documentação ofe
recida que C'viJencia que a eXI

géllcia de..;ta Delegacia pela cir
cld:'f junta não ó fcita pela 
Diretoria do Rio de Janeiro, pa
recendo, pois, não c"tnr ampara
da pela lei, - 'apezar cle ser uma 
pro\'iLlência :lcattteladora dos in
terc'sses da Fazenda e que pa
mitc uma melhor aplicação das 
di,"'pos.ÇÕ~',) do clec. 22.866 de 
28/ujIJ33, art. 2.0 - "conside
Lllll-SC fe;tas em fraude da Fa
zenda Publica as alienaç[>es ou 
seu começo, realizadas pelo C011-

tribuinte em débito", - e do 
decreto-lei n. 5, de 13/11/937, 
::1ft. 1.0: "Os contribuintes, res
pun áveis cu fiadores qtlC ll[(O 

F • • ISCalS 

tiv('rc]}) .solvido seus déhitos para 
com a Fazenda Nacional. .. l1àn 
poderão. , .. transigir. por <1l1al
<111('r fórma. com as rppartiçi")('s 
públicas do país"; --- <!(:{"('rmino 
que seja ''i1lstada rderida txigéll
,cia até soluçào do sr. Diretor do 
Imposto de l-!.cI1(ta, a quem ·.~e 

encaminhará o proces.so para seu 
conhecimento e d{'~jhera\ãü. Em 
22/2/'140 (a) fi. S. Machado.-
Chefe ]{e,p. pelo Exp. Dek)(a .. 
ela Sauclac:ôes. Hdyard Uarbo
sa, Chefe da Sccç;w elo Expe
Jicnte. 

* * * 
l\'finisterio da Fazenda ._- São 

Paulo, 8 de janeiro de 1940 - Sr. 
Hra~iljo 1\1'achado Neto ~ Rua 15 
de' Nc'verbro, 312 -- Nt"<;t.:1. 

Transmito-vos, 'lh •. '1Íxo. para V()~
o cOll]J('cinWllto (' dt'vidos fins, () 

pan'c('r emitid\J pelo contabiti6ta da 
classe J - Chianti Teixeira Nunes, 
nos oficios dirigidos a esta SeC(~ão 

,':Ü 13.0 tabelião (Ir. Antouio POlll

pt'o de C;:unarg{l. protocolados sub 
G. 149 c G. 318/39, e com o qual 

conconlotl () ,sr. Che [e tia S('cç~t(): 

<10 regulamento do imposto de 
rcnda, lmixauo com o decreto 11.° 
l() 581, de 4 (k setemhro de 
1924, aprovado pelo ~ 9.°, do 
art. 18, da lei n. 4. 9M, de 31 
de dezembro cle 1925, deter
lInna: 

Art. 101. - jjUs taheliães de 
notas ou serventuários (LHe cxer-
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cem funçoos de notário público 
enviarão á estação fiscal compe
tente, dentro ele cinco dias, de
pois de lavrada, a escritura de 
hipoteca 011 ot'{'~são, transferên
cia ou -sub-rogação dos créditos 
hipotecúrins, uma guia contendo 
a data da es'critnra, o valor do 
empréstimo ou do contrato, a taxa 
COll vencional dos j tIros, nom(', 
profi..:.são e domicilio do {"redor e 
do devedor, a situaçâo (lo imóvel 
te o prazo, fafllla L' condiçflo d~) 

pagamento do capital (' juros. "!\' a 
hipótese dt ter{'m sido os juros 
incorporados Ctn título:, rcpre
.->'cnbtivos da ohrigação prindp:t!, 
a guia Illenriollar:'l ('xJ)rt',--:I"aJIWllt~' 
essa cirClm~tâllcia", 

~ 1.0 -- "No:. casos ck l"1O\',l
,ão. reforço, prnrrogaç:í.o, altv
raçào (compr{'('!](lida a sulJ-roga
(ão), c~são 011 qUit:1Ç;io til: ohri
gações garantidas por hipotf'ca~, 

ou de n:mis;;;w d(~"':;L' Útllh, os 
servcntuário" rt'Íf'richlS nl·~le :tr~ 

Ligo lÜO lavrar;lo a resp('cti\'<l ('~-. 

critura Sl~lll que s(~ja e:.,:ihid'j 
a prova de quitaç;10 do illlj)O:-'(() ", 

~ 2, () -- iI SI' a h ip()tT!~a ti \'('1' 

sido L'Ollstituicla por in:-,trulllento 
particular, não será inscrita lH'ill 
averbada 110 rc'gistro de imóveis 
sem que conste lc'r sid(1 <l\H'('Sen·, 
t;HIa á rcparti\~I!l :trrcc~l(bdora 

C'ompcteJlte" . 

§ 3.° -- O oficial a nljo cargo 
ostiver o registro dos imóveis 
(registro geral de hipotc('as), no 
caso de quitaçãl) por instrumen
to particular, ou si for rcqul:riclo 
o cancdamcnto da inscriçüo da 
hipoteca, nos tcrmo" clt) art. 851 
do Código Civil, exigirú dos 111-
terassado-.:, antes de fazer a anT-

ha,?'o, a prova cle quitação do 
imposto". 

§ 4, (J __ I< O ... tahcIiães <k 110-

tils 011 serventuários que excrct'
rcm funções de notúrio púhlico 
enviarão, tamhem !lO prazo d(, 
"i11("0 dias, cOlllunicaçôes das qui
taç()('s. totais ou pnrciais, uos etn
prt'.stiJ1los gantntidos por hipote
ca" , 

E:-;ta {'OlIltlllÍra,;\O compete aos 
oficiais elo registro de illlÓvcit-i. 
quando se (h~rem as ql1itaçü('~ pu\' 
instrumento pélrtinl1ar", 

~ 5,0 - H As e.'il:I(:ões fi~('aj.~, 

qlj{~ l'l'reherelll os doctl1111'ntos 
acillla, sào uhrig;:\ch'i a retllcti·
los {lS reparti(JJt'~i de bllça

IlWllto ", 

i\ rL 12R. -- "0:-; :-~;rvt'lltt1Úri!lS 

de justi(a. fedC'rai:~ 0\1 ('stact(lai~, 

llflU pocler;"to fazer autos conclu
sos ,lOS juize.." seIn qUe" :t:-i parte..; 
pro\'em ter }lago /I impusto :,()
brc Os seus rt'lHlinH'lIlus t rilltl
távC'i,,,. Ig!1aJIIlt'lltt', os ta!wliúcs 
de notas uu _~er\'~'I1tlürin:, ql11.: 
l' .\.l'n:alll ftlll(C)l'S de llot;iriu pú
blico, federai..., (lU t.'st~j(loais. 11;'\0 
j}lJdl'r;lO lavrar e.-.:rritur,ls de \'ell
da OH tra.-.:passt' rll' estalwlL'ci
llJ('nto.'i f;lbrís ou r!llllcrciais, di 'i_ 
tratn.'i de sociedadt'~, liql1id;!\ü,'~ 
ou diSélO!ttçã.o {!e ~ocil'dad{'s e 
(lllai'~(lttcr 'altera";(K''i p(,f('n'llk~.., 

;u)s Il!CSIIlIlS e~tal)t'keill]('I1t.(I:-' l' 

!:,ociedades, :iJem qlle seja lrJlscrita 
tia c'"n-illlra a pril\':t de ql1it;,\l.).I; 
do ill1pi~;,to", 

i\rt. LH. _.- ... \'i ('U!l1 ra\·Cll·· 
çõe" ao dispo ..... t!) 110 capítulo 
XIII (' nos artigos 75, 101, 111\ 
t' 127 di'ste l{cgl11aOlcnto ser;-\o 
puniflas co!1l lntlltas de 500$000 
a 2 :000$000", 



Questões Fis('ais 

Ante o expO'sto, opillamos: 

a) transmita-se, por oficio, ao 
sr. clr. Antonio PI'IllP('O de Camar
go, 1.1.0 Tabelião, desta capital, os 
textos dos dispositivos lcg-ais supra 
nlcncionaclo:-i, SOltlCionalldl)"'I,'ic, as
sim. os scu.,,; oficios c1atados dc ló 
c 21 de agosto último, protocolados 
nesta Secção, respecth'amente, 60h 

11S, G.149 c 6,,118, e l:-io!icitando
lhe, aincln, informar, si pO:-isi\'d, to
düs üs dados llCc(,~~[lrjiJS para as. 
providências desta Secção. 

h) transmita-sl', lambclll. ainda 
por oficio, a 10dos (lS Srs. Tabeliães 
e Oficiais do Registro Geral cle Hi
potecas, de~:ta capital, os textlJS le
gais supra. transcritc'ls, para os de
vidos fins. 

Outrossim, de\'l~-sc salictltar em 
amhos os {'xpcdicnt-es (alineas a e 
b), segundo pellSal110S, que o único 
documento húhil de prova da regn
lari(h(le da situaçtto <1os intcrcssa
(los perante (I il1lposto de renda t'., 
em todos os casos, a certidão tlega
tiva fornecida por C"sta St'cç:to, a 
requerimento elos mesmos, Assim. 
pois, resulta l'videl,te (IUl' ll;io basta, 
para a rderida pro\'a, a sill1p10~; 
apresentação pelos illtcres:~:ldos dos 
recihos d~ <:'ntrega (las declaraçô('s 
ou recihos de pagamento dos illl
P()~tu's e, muito l11l'nos, a silllplc's 
declaração dos 1l1eSillOS (le que não 
S<lO contrihuintes do illlposto da 
renda por não possuirem rendimen
tos ou por não ultrap<LS6ar a tota
li(lad<.' dêlt's o míniJllo de isC'nçào 
previstu na lei (Rs. 12:000$000 
anuais), ~ A consideração do se
nhor Chefe d(t Secção, - St:CÇfLO 

do Imposto Renda - Gabinete do 
Chefe. São Paulo, 25 de Agosto 

de 19.19. (a) C/rilm/i Teixeira 
Nunes .~ cont. (J )." .. 

Sau(lações 

ndgard Barbosa Chefe da 
sub-Secção (lu Expedientt:, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o sêlo de Educação 
do antigo padrão 

o sr. Homero E:-;lelita, diretor .~~(~
ral da Fazenda, atl'ndendo aI) que 
''iolicitotl a As~o('iaç;lI) Cpnwrl'ial 
de S. Paulo, haixou a se.~,tlillte cir
cular: "Dedaro ;IOS sr:-;. dlefe's 
da:'l n'lKlriiçôl's Sl1hurdin::~rlas a ("-,k 
1\-linistério, para St'lt l'ollhecitllento 
c devido,> fin.,>_ qllc, de conformi
dade com o f{>',~fJh'idu !lO proc('s,~o 

11. lO.(D2 tlé'slt, aUII, fira p)'orrú·· 

gado, ('111 caráter definitivo, até Jl 
de 1\1 an:;o vindouro, o prazo de qIJe 
trata a circular dt':-;ta diretori;l, 11. 

J2, de 2R ele Dez<'11111ro do allo pas
sal In, para aplicaç{tlJ d(l~ s"-~ln." de',,
tinados á uiIJratlça lla (lx:l dl' 1<:1\11-
c.ação e S:lúdc do valor de $200 do 
antigo padr~l(). Lkcbro. ()l1tros,c,illl, 
que tal vrorrogatJio Il;Ul i11lpcdirú 
que sejam aplíicat!::vs as ü~talllpilhas 
do nuvo padr:l.o. A aplicaç;!.o dt'Vl', 

pois, ser Sil1lu1túlll'a, Hão pode:l(lo, 
clltrctanto, as c!itmllpilhas du ;mti
go padráo .-;t:r ctllprq~a(bs após 31 
d{~ 11an.;0 vindouro", 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por meio de ju8tificação dcfi

cicnte~ não sc pode rdormar um 
as.scntalllcllto do rcgiHtro civi1. 

("Rcv. Forcnse", 56-176). 



QuestÕt's FiscAis 

Tabela do Imposto sobre l~ ltendlt 
Por julgar de I'!Umo inlcrCRf\C 

para 08 n08B08 leitore8~ puhlica
mos aqui, Tcproduzida, com a de
vida vêni<l., (In apreeÍ;.tllo vesper
tino loeal r.'A Gazeta", a tahda 
prática para o cálculo clo impui'llo 
complcmentar progn~·~'.~i\'o.. 11141-

dificada de acôrtlo ('om o novo 

E~ a RCbrtlintc: 

f{flfula Global Liquida 
Até ]2 <'ou tos 

De 12 li 20 
" 20 a ;-1.0 
" :10 a 60 
" fiO a 90 
" 90 li 120 
~ 120 li 150 
"' 150 ti 200 
" 200 a 2:50 
" 250 a 300 
" 300 li ·100 
" 400 li SilO 

Adma de 5(1) 

" 

" 
" 
" 
" 

decreto-Ipi quI' altera IH n'~I'('
ctivas taxas. 

ESHa tabe1a, muito útil e ill!("
rCHsante para tu·do" que e~tã() 110 

quadro elos (:olltrihuinte.'l (laque
Ie lmp(blo, foi organizada pelo 
B1'. AIll.1HI('u Poiar('~, quI" 11 ofert·· 

eeu ú puldieidadf' naqude jo,-nal. 

'I'a."(-ft 

l-cnlo 
0.5~i;' 

1 (:'r, 
37'~ .. 
5(/ 
7('-; 
9 1

,,';) 

12 (>'i) 

l:{{!~ 

IV;', 
1S(/~, 

17jl" 
18j'i) 

lh~/w:iio 
.... $ ... 

6()S:íHIO 
I r.o.~IIIl() 
7611$1100 

1 ,960$000 
~,76f)$U(lO 

fi ,1611$000 
10,6W$01l0 
12, r.601.:IHIII 
''',160·Wlk) 
IH , 1 õO$1l0!l 
26,160$000 
:n,I6IJSOIIO 

R = r~nda g:Jnhal ~ T = taxa; D =-= Dedllt;:iin. 
RxT 

F/~l'nwb: (------) .-- D = .. ~ Impo4u. 
100 

EXEMPLO, 
Suponha-se uma remia ~Iohal 

líquida .I" 35,7S0$OOO. Enll'e 30 
e 60 conto .... , en('ontnlm-~,'(~ a taxa 
de 3í~' e a dC'dtJl:üo ,1('. 760$000. 

Te l"('IlI!}~: 

::15:750$(000 de!-!pr"zado,,) X 3 
=, 1 ,072$51l1l ~ 760$O()(J = .. 
312$500 -- o jlllpo~t~) proeuradu . 

••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 

A mulher tem o direito de fa
zer registrar o uascimento f1e um 
filho, ocorrido na ausência do 
marid·o, c dar-l,he o nome que en
tcnder. (Acórdão do Tril.. de 
Just. do 'Rio Grande, em 24-4-
28 ~ "'Decisões" de 192B, p. 
678) . 

A hasta pública dc IJcnb hipH
tceado" c pertencentes .1 1l1l1~Ha 
falida rC8ume-~(' nUlUa {mi{~a pra
ça, não ohedecmulo ao proc{'~oSo 
de desdobramento ('Dl trê.'! pl"a~ 
ça8, pr~cr.ito no arl. 1032 do Có
digo do ProccA6o. ('·nevo JmJ.i
cinria", 31181). 



N • 
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Escrivão Modêlo 

Graças á dedicação do dr. Pe
reira dos Santo.::i (' Canuto de 0Ii·· 
vcira. prestou-sC'., no dia 4 ele abril 
últi1llo (1939), l11IJa tanlía 11011W
nagem á 1llC'111úria do grande l' JllO-

delar escrivão CliltlaCU ('(',.,ar til' 
Oliveira. 

Cnl1sistill na co!oc,u.;iio de uma 
placa de bronze 110 ('artórin do 3.° 
oficio civd, em que trahalhou 
aqul'le prcstillHlSO cidadfio, durante 
muitos allO':,. 

A. ('erimúnia fui simples. mas to
c:mte de C'1110l;âo, pela presença lb 

• , • 
I a r I o 
familia do hnllH:llageadIJ, jUlZ('S, ve
lhos ::ll1ligns dedic;:t<ll)s, escrivães, 
ad\'o~~ad(Js, ete. 

Dê!e dis'-',l', {'(J!ll lll,\('stria e ca
rinho de anli.~·o e discípulo, o dr. 
.'\hr;rlúo Ribeiro: 

./ I-la ql1;lsi 30 aIlO~, q\1:l1ldo ro-

IllL"Ce! a labutar 110 (I'll'(l de São 
Paulo, o !lleu pril1leiro llh'stre foi 
Climacl) Cesar (k Oliveira. 

,\ escola na lH·~ta mcsma rua, 
pouco mais ahaixo, llum \'dho par
<lieiI"ll, cujas salas e curredort".s cs
.curos eram ilu1llillat!ús pela p;l'~:-';l

gC1l1 de lwlúvris cõ!u"ídic(ls (' 11l<l
gi..,trau(,s d(~ cnt:lo ){t'ínaldo 



Noticiãdo 

f\lrchat, lJlpiano de SOllS:l, Ver
l~·tK'iro Steickl, Joào Arruda, Estê
\"~w de Almeida, Franci·-..;co ~l()rato, 

C~\rd()zo de Melo Junior, Antu1lio 
!vTercado, Jo;1o Mendes J11nior, I\~~ 
reira dos Santo", e 1:l1lt()~ OH1 ro~ 

1 LIminares, lamhem llH'lIS nwst res, 
(', como cu, discípulu . ...:. til' Cli1Jncu 
Ccsar de Oliveira. 

O cartório <10 3.0 oficio ci\"Cl, a 
cuja mesa ele trabalho, sempr(' na 
mai·s perfeita Onlf'111, r:l11..'olltrava-se 
pcllltnaTl1IClltc () escrivãll-mudélo, 
era um porto ele salva,ilo para o:; 
}ovens advogados -~ l' quantas V(~

Z('S para os \"('Ihos! -- qU:lI1do, nas 

horrascas processt1ai-~, ',('111 i ndn-se 
perdidos, acossados pe10 temporal 
das c11Í.canas, (lU arrastados pelas 
corrente7.<1'''':' da dúvi(la nu da i~llO
rftncía, iam lmscar os ensinal11C1l1os 
de 11tn espírito de escól, a (jnem 
jamais a vaichele, por tais detllons
trações de con fiança, conseg11iu tnl
dar .1. modéstia, ou .1 fctn [ .1. lhaneza 
do trato. 

Recem-formado, vindo ela lTni
vf"l"-;idade de Berlim, o\Jdc fui aper
feiçoar o curso feito nu Brasil. eu 
era um ".sabichão", a quem o es
crivão C1imaco ensinou um mundo 
de coisas que eu não sahia. .. E 
as suas lições n?io eram apenas de 
proces'~o (' clP direito; eram princi
palmente liçücs de moral l" de hon
dade, de amor ao trabalho e de 
zê-10 profissional, dadas com uma 
elevação c um carinho fjl1l' jal11ai~ 

se me apagarão cla memória. 
Er:1 de vé-In, qua~i humilde, no 

cartório qlle eleVCl\1 á categoria de 
um templo, soprar ao ouvido dos 
ildvog:1dos t'm erro o aviso do abis
mo que os ameaçava. 

Dedicado em extremo á sua pro
fissão, da qual vivia com justo 01'

gu!ho, jamais converteu a sua mesa 

de trahalho l'm halc;kl de cOJllt~r

cio, (lU () seu rartúrio em feira dr· 
traficâncias. 

Se, porventura, 11m illlercSSilcl() 
lhe jll1llh;-t CI1l dú\'ida a conta elas 
('t1.'ita~, aliás 1~.clllprc ccrta, n;\o dis
('Iltia; admitia a possihilidad(' de 
um eng-aIlO, e pedi<l ;\(i reclamante 
fIlW vl'fifirasse cnnl pacit:ncia, 

A ,slla 1Jondad(· ('r;1 tnl, e 1;io 
n;prit11orada a sua ('(htca(:ln, que 
cvit;wa. humilde (' g'i'lll'r()~atll('ntc, 

(lo.; que lhe t!PVi.'1.1l1 Clls!as ('m 1.'<1[

tório. 

Vida que foi unI ext'lllplll dt.' vir
tudes, nunca teve tlIll illcidenk 1](1 
(~x('rdcio (fa." sua:-; f I1nç(.ics. e nl1llC:l 

Ullla falha no cl1111prillll'llttO cios 
seus deveres. 

Gosanc1o de imenso pre..;tíg-io e 
armadu de uma prtHlência S('l1l 

par, era dt.' uma t'l1crgi;L viril e dt, 
111l1:l clelic{lrh'za qt1a"j feminina. 

Com ·essas quaJid:ldes, aliadas a 
uma gran(le aCllida(le p-ic()lúgica, 
seJ1lpre evitava eiS C(ll! flitos ('1111'(' 

as partes, mantendo os ;lt1xiliar('~ 

do seu c~rtr')ri() Tlltnla ;1dlllidvcl li
nha ele l"('Slwitn (' dicipTin:l. 

I\f;mdav;\ ceJ1J a ll}('sm:l finn 1a 

('0111 qtW olwr!{'cia; r('.speit<lv:t com 
a Ill{'.~ma ~l'gllral1(a ,'om que Sl~ 

f;J.zia respdtlr, 
Âl)(lixona(lJnlt'nlt', altl:lnte da Jus

tiça, rendia-lhe, TlrO panlieiro ("'li 

fluC fllllCi(l1l<lva, :I~ h(l111l·ll:U.~('llS (j(> 

111l! culto dt: {'atf·dra1. Pouco 111(' 
importavam (}r.; SO:t11If','i enranlidl):'") 
c os repostrirns (·sfarrapados. Ao'> 
seus ulhos de funcionário perfeito, 
tudo sL' 11".1.11:-; figura vn no exercício 
cio ·seu cargo; e 'j ia 111ll palúcln de 
Justiça, otlck havia Ulll cortiço; e 
via 11111a béra de seda, onde havia 
um C';'lsaco sebento; e uma toga de 
arminho imaculado, onde !J;l\·ia 
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apenas um modesto paletó (Ir I1Ill 

juiz mal pago. 
Era admirável a sna atitude lia 

paupérrima sala de audiências. Da
va a imprcss:to, ao se acercar do 
magistrado presidente do ato, para 
lhe ler um reql1Crilllt'nto da;; par
tes, ele 11111 tS;lcerc1otl' qllf' se apro
ximasse do altar; c com uma \'OZ 

que nüo era a StW, de uma tonali
dn,de 110va e solene; çOIll t1ma pose 
toda feita de respeito, dava conta 
do seu mistér. transform<1ndo a po
hreza do nO'~so aparelho jl1c1i('jário 
na. magni fid'~llcia qne é o orgulho 
dos trihunais europeus. 

Só os juizes c os advogados 
já disse algures - que nunca ti
veram a ventura que eu tive de 
trabalhar ao lado de um e"crivào 
perfeito, como foi o inolvidáve1 Cli
Illaco Cesar de Olivtíra, modêlo de 
cristal com a solidez do bronze; 
'Só aquêles que lhe não sentiram o 
amparo ele uma bondade in finita, 
a seguran(a de uma hOllestidade 
sem limites c a garantia de tlllla 

competl~ncia sem rival, llão (0111-
preenderào o alcance desta 114'1nifes
tação .. 

O seu nome, gravado agora na
queIa placa, ha muito ressoan
do nos no",sos corações, serfl sel1l
pre lido e lembrado como o [('sumo 
das qualidades mestras e das vir
tudes hásicas de um povo em pleno 
VIÇO. 

Neste palácio de Jusüça, (-5S(' no
me vale como uma pedra angulnr, 
que aqui Ise ha de perpetuar l't'tno 
um grande e nobre exemplo a ser 
sempre imitado. 

Fóra daqui, na lembrança dos 
que tiveram a ventura ele lhe qt1e
rer bem c de lhe merecer a henql1e
rença, êle ha de viver eter1lamente, 
como na memória dos vindouros. 

aos quais a l-l istória de Si-lU Paulo 
cl1J"inará qt1e em 19nape naSol'('ll, de 
mcd(~,ta c digníssilllfl. familia. aqtl{~
le que, na pohreza, foi um lla!,a!Jo 
de virtudes (' hondade, lIél vida pú
hlica c na \'ida particular". 

(lh~ u"lli.\'fa "'O ./lJz1o.fJado", 11.2. 
p. 45). 

Dr. !brahão R.lbeiro 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Príncipe dosScrventulÍrios 
Canuto de Oliveira. 

CLIMA CO CESAR DE OLI
VEIRA, nascidn na cidade de 
Iguape~ nêslc E~lado~ t1t~ HlOflf'sta 
e ti gníssima família, foi aquêlc 
qlW, na pohrcza, sc mo/Slrou pró
digo em virtudes e bondade, quer 
na vida púLlica, quer na vida 
parlieular. 



Noticiário 219 

Foi O formador do cartório do 
3.° ofício cível desta Capital, ten
do deixado o ofício pOt' motivo 
de moléstia. Logo depois faleceu, 
tendo rlido cOllsiderado o primus 
inter pares dos 8crventuário~ de 
justiça tIo Estado de São Palllo, 
na opinião de grande~ magistra
dos, jurisconsultos c advo:Iados. 

Durante o tempo eIU que exer
ceu aquêlc cargo, sendo facultati· 
va a clistribuição dos Icito~, o Reu 
cartório ,tinha o maior mimel'O 
de cau~af,!, a peilido ,Ias parte~ c 
arlvogadoR, F('m que houvp .. !'l,~ a 
mai .. leve in1!oinum;ão para tanto. 

Quando algum advogado tinha 
a leviandade de dizer quc havia 
ilistrihuido qualquer feito pal'a o 
seu cartório, afirruamlo que {~om 
o mesmo ~anharia hôas {~u8tas, 

êle deli(~adamente r('~pondia: 

- "Não posso 'tral,ulhar Jlê8~e 
procci'l.w, pois estou com acúmulo 
de serviço, eorrcndo o risco dc scr 
a '.':-ua causa sacrificada. Núo po~ 
derei, por isso, dispensar atenção 
que correspon(la à preferência 
que o senhor me proporcionou". 

No caso de insistência do advo
gado, que não compreendia o mo
tivo da recusa, o proho serven
tuário cra. então, mais po.~itivo: 
jUl"3va suS'p(~i-.:ão, p(~is o 8CU lema 
era êstc: 

"Sómente ganho, quando eon
tligo receber, o que estabelece o 
Regimento de Custas". 

Certa vês, a pcdi(lo de um ad
vogado, que sempre lhe dava pre
ferência, foi-lhe distrihuido um 
sequestro importantü,simo, de 
grande vulto. Extraído o rCHpecti~ 
vo mandado, efctuou-se a diligên
cia, sem demora, de fórma a não 

ser (1ellviada qualquer porção de 
mcre,ad'orlaR. Realizado () !'cquc!-'
tro, jurou au~pcição. Como ",lH'io 
eomundilário que cra da firma 
8cqlJ'(>Rf.rada, o ZclOf'lO c8{~rivão ex
pediu o mandado (~ontra gj pró
prio, para, com a demora, IJiIO 

prejudicar a part(~ requerente; 
mas nem ao."1 ~~~U8 auxiliare-H tlf~i

xou lranijparccer () menor indído 
de que ('ca inlercft-lHdo na que .... 
tão. 

S() depoiM da morlc rfêHHe ho
HH'm ínteg:ro, príll(~ipc (loH .",'1'
V'cntuárioH de JtH.,tif~a, é qUe I:IW

Picguiram a tl1Btrihuiçilo ohdg.ttó
riu dOR Idtol-J ---- UI~l d()~ 11101 iVOH 
da de,~ac1ência do :lCrvif:o fOl'Pll..,e. 

Ilt'"tu comarca, t:omo "(' podcrit 
vcriIitar por meio de etltatí~ti(~d. 

Clinuwo de OHvelra ('rOl 1'1'0-

(:I11'a,lo, como Kcrv('ntuúrio, pdofol 
mai" notáveiR t:aw írljl'OR d(~ ('n
tão, figl1rando cntn~ (q'!H ReynaJ.
do Porchal, Jo~é lJlpiallO clt: Stm
Ra, Verguciro Stcidcl, Estevum li!! 
Almeida, FranciAco Moruto, AIH~I
hão Hibciro, Curdooo de l\lcllo 
Junior, Anto-nio Mel'('ado, João 
J\rfendcs Junior, J. A. P(:reinl fIos 
Santn8, João Monteiro, Pamphilo 
de A.<s."umpçúo, M.mod C[eolt'llli~ 
no de Oliveira Ei'lcorcl, Cch~o Gar
da, (ktavio Mende.'l e t:anlt)tõl OU~ 

tros luminares. 
Foi um escrivãu --- motlêlo, e --., 

dizer elegante de Ahrahão Ri
heiro, - "um porto de' salva
ção p",ra os jovens advogados" -

c quanla~ vezes para os velhos! 
- quando, nas borra.'K'U,'i proces
suais, sc>ntindo-se perdidos. m:os
sadas [K'Zo tem para1 du ... chicaTULs 
ou arrastados pelas corren.Wzas da 
dúvida OIL da ignorânda, iam 
huscar os ensinamentos de um. 



220 Soticiario 

C!JPlrf,to de escól. a quem jantai,., 
a vaidade por tais d('fn(m,~'r(u.;ij(> . ., 
de confiança cons('/{uiu tolda,· a 
modéstia, ou al(~tar a lhaneza rfo 
trato", 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'relcgrallins passados Ilela 

Associação 
Em 19-7-39 _. ao sr. lir. 1\1 il1ís

tro da Fa:::clIda -- R J (). 
" i\',~.s{)('iação Scr\,{'llttlários jtt~

t iça E--t;ldo ptde \'(b>i.<l ('xc('lênda 
que, cCJllsidcrando exig"l·ncia sela
gem atestados óbito foi positivada 
pela (lecisão proferida Diretoria 
Rendas Internas TesOtlro Federal, 
puhlicada jornús d("~ta CapitJ.l de
zessete Setemhro 1937, haja por 
bem consentir e ddcf1l1in::tr seja 
revogada orclem expcdid~l senhores 
Fiscais Fazenda Federal, no senti
do exigir Oficiais Civil pagame'nto 
em dóbro ::;êl()~ não apostos pelos 
múlicos atest<'H{O~ pa,<.;~ad()s ante
ri'1nncnte data dessa decisão. 

lJrasiüo .Machado Neto, pre:;l
dente" . 

Nota: O telegrama rSupra citado 
ainda aguarda re:iposta do Sr. Mi
nistro. 

Em 22-2-40 -~ ao S1' dr, M inis
Iro da Fa~c11da - RIO, 

II Associação Serventuários Jus
tiça Estado São Paulo, celia Vossa 
Excelência interpretará dispositivo 
Lei Sêlo facilitando proble11la nu
pcialidacle, conSOcltltc intenção le
gislador e C;overno N aç;"to, pede 
providênci.as Vossa Excelência exi
gência fiscais federais selagem cer
tidões clc·stinadas casamento civil 
hCllcfiL"iada!'i legalmente iSetH:flo soh 
designação g-enc;rica "papéis". Res-
1 Jeitosas Saudações. 

Brasilio Alac/wdo Neto, Presi
dente". 

Ji,lJI 8-J-40 ---, rc(cht'HJUS tI'SpD.i'

til do L'ahillcfe do :l1ini.\t/"o {lO 11'

Il'gnll1lG supra: 
"1\JC'spo1Jdeudo \'n,';'it) k!t'~~T:t1n~t 

d(~ 22 FC\'l.:r~iro findu, COllllUlico
vos, de ordem sr. l\Tillislro, qUl' O$. 

papéis relativos casamento l..'ivÍl, 
i'~t'lllo st'IC!, na conformidade artigo 
J(í n.n 80 Decrdu-Lt'i 1.1J7 <Iv O\J
tuhro 19J(I, ,'ÓU n,'i pas:;ad()s para {) 
efeito cxdu",ivn ill,,,truir hahilita
ÇfHl ;HJlwk ato, :\ssi1ll, ",(' ('l'rtidõt.:-; 
em causa ,;-:1 0 pa,~t'i;l(bs t'xdllsiva
mC'nte Ilara nlCllcioll<'Hl'l {'[eil(), C(flll 
declar;u,:ào l'XprCciSa lI(':-;,se selltidn, 
estão is('ntas clt' sêln, loiio de Lr)/{
'fenro, Chefe Cab, l\li11. Fazenda". 

fl1ll 7-,)-40 - ,'10 S1Ir. J)r. Se
cretário da Justiça (' Ncgócios do 
In/crior. 

<'.\ A''isociaç:io d(!s SCf\'cntuários 
de Jnsti(a, em lWI1If' do." oficiais do 
Registro Civil, que 'est;-l~J ('om (') 
scn<jço de l1ahilita,tíes de cítsallH'll

to l);u'alizado, solicita proviekncias 
a v. excia. 110 sentido de St"rt'lll os 
.cu r:u !ore" ele (\r UlI'S t' prolllotores 
públicos do Estadu ilW{'stidos de
viela autoridade, de modo a serem 
observadas as exigi'neias C{)!lt<d;lS 
no<; artigos 742 e seu" corrcbtos 
do Cúdigo do Proccsflo Civil, ('111-

quanto não l' convcl't'ido elll ki (' 
Píl"to ('111 ex(~nt,;lt) o prujeto de 
Heforlll:1 judiciária. 

H,.tlúljo Mar/lado lI/elo, Presi
dell te". 

nm 9-3-40 ---- rec('b{'mos a Sl'

Ol/in!c rtsf'osta (lO lc!('yrama ari
mas (rHl oficio): 

S. Paulo, 9 rle mar,o de 1940, 
St'nllor Prcsirlellh', 

COII1 rden"'l1cia aO tL'lq~rallla de 
7 ('orn'111 t" súhre pedido de prcvi
oi'llci;ls :1 fim de qne 0'-; curadores 
e promotores do Estado sejam au-
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torizados a funcionar llC~ processos 
de hahilitação de casamento. atl~ 
seja posta em vigor a reforma ju
diciária. tellho a honra de conmni
car a V. S. {ltte, em virtude do as
'S1111to fu:.çir á alçada desta Secre
taria, (} EXJl1o. Sllr. Secl'í:túrio 
determinou a rel1l'Cssa de r/Jpiíl do 
mesmo, para os fins {,(lllvCniel\tcs, 
ao'S Snr . ..;, Procurador Cera! do E~
tado e Corregedur Ceral da J ns
tiça. 

Reitero a V, S, os meus protes
to<" de alta estima L' distinta consi
deração. 

(a) A. Rando do Amaral 
Diretor do Expedicutt'. 

A S. S. o Snr. Dr. Brasijio Ma
chado Neto, DD. Pwsidl'lltc da 
Associação dos Serventuário;.; ele 
Justiça. 

Em, 19-3-40 - (UI sr. dr .. Uinis
tra da Fa:::rllda - RIO. 

"A A'ssociação dos Serventuários 
de J tl'stiça do Estado de S;'.io Pau-
10, a pedido de diver;.;os oficiais 
Registro de Imóvej~ interior E:ita
do, solj{'ita ordens Vos~a Excelên
cia sentido serem sU"pensos pro
cessos autuaç:Jo contra OS llleSlllOS 

por falta aplicação chamado sêlo 
transcrição que n;to tem sitIo ':0-
brado virtude Acórdão Stlpremu 
Tribunal e di\'ersa~ sent('lIç<lS ju
<liciais tl'rtlll consid<:radu tHIUele 
tributo inconstitucional. f\qlwks 
6erventuários solicitam ainda orit'n
tação Vossa Excelf.ncia rutllu dt:
vem agir futuro. I>!t':-;pl'ito:-.as 
Saudaçõcs. 

Brasilio .~fach(u.lo Ndo, Presi
dente ". 

Nota: AiueIa não rt'ccuell1os rl'S

posta ao telegrama supra. 

o novo CódJgo do I'ro
cesso Civil e os prazos 
em curso 

Entrou em vigor o Código dCJ 
Processo Civil. Dl' <lcnrdo com (> 

(ttte determina a 110\'<1 lei, ao entrar 
em vigor as suas disjlnsi\;úes, ;lpli
car-se-ãll desde logo ,ao::; proces.sos 
pcnilentes. Entrdantll. 1):-; atos jil 
realizados, sob o rl'gillle processual 
anteri.or, na conformidade das leis 
(:lItão vigentes, prvvalec('tll em ,,,j (' 

em seus efeitos. As tlf .. /Jcs, pOfl:m, 
cuja instrl1çiio já cskja iniciada, Sl'
rão pror(~~sadas (~ julgada~" ('01 pri
meira instúnria de aClmlo ('0111 a 
}('j antf'rior, ",alvo {l1lanto ás llulida
dt's. Os recurso;.; interpostos 11:\ 

forma da legislaç;lo antcrillr :-.ub"i.,
tirào, mas os que se IlUtlVerl'm de 
interpt)r na C,111;';;1. elll and:ulH'nto lT
gcr-,sc-ão pelo 1l()\'O Cl·)(ligo 110 qtlt~ 

C(lllr('rllt~ ;'i sna ;t(!Jnis:-.ihilidatle, :10 

Sl:ll processo e julgamellto, Os pra
zus ('Ill gl'ral j;í a"sinadn" (lU ('lll 
curso. c.orrerã.o ',,,('glllldo a lei an
tiga, mas os rpH' se refercm fi 1'1.:

Tllcssa e prcJXlru dos feitos regnlar-
5c-ão pela nova lei. ~ah'() se () ttI111)() 
decorrido fbr mai·:-; de Illetade. lk 
acórrlo com ê"s(-':-; dispositivos. to
dos os proc('ssClS ('111 :lndalllclIto 
passarüo a ser reg-id(\'.;, (!f>sdc 1 Y 
(le março corrente, pelo novo ('(1-
digo rc1ativaIllt'llk à c{)!1lpdi'llCi;1 do 
fôro; aos atos (' tt'l'Itl11S que 11\'('

rem dt' prnticar. ()()~ prazos t'1ll f11r
so quando Tlão n:tillto:-; ou uào 7ls

~illado~. ou inde]lt'lldcntes de a,,
,,,inatura; ás Ilulitlad('.'l. Ú adll1i~ . ..;i
hiJidadc t' espt-cit's de recur'io'<; 
ainda l1ào interpns1o"\: aos proct':;-
50S (:' jnlgament(}~ de H'ClIti:-,()r<i, CIll

hora jú tnkrpnstn::-;: <lOS prazlls de 
remessa c prepn rn do", f ('i tns. ')t' () 



Noticiãtio 

tempo anteriormente dccorridú não 
exceder da metade do prazu esta
helecido pela lei anterior, devendo 
êss·cs prazos correr novamente da 
data da vigência do Córligo. COll

titlllarão, porém, a ser regidos peI:! 
lei anterior, embora em vigor o no
vo Código: o pro,çcsso c julganll"ll
to, em primeira j·nstância, das a<.;ões 
cuja instrução já estiver inicia(la 
em audiência; Os pr.17.0S depen
dentes (le assinação c ef('ctivnmentl' 
assinado:s na 0011 fot'111idade tia lei 
anterior; a admi~..,ihiHdadc. e t':-lpl~
cie dos rccursos já int·erpostos; 0-'; 
prazos de recursos c -preparo do., 
feitos, quando () t-empo ,anterior
mente decorrido já ('".')ti..,cr, de acôr
do com a lei ankrior, excedido da 
metaue elo prulo. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Papagaios" 
() "Jornul do lll'a.;,.i.l" eH{~l'eVí> 

sôbrc uma questão que .lntcrC8l.4a 
também S. Paulo: o .J'Ii~ .. ema de 
dÍt~trihujção de feitos no fórum: 

"O ,projeto da lei -(Iue a·eaha de 
fH~r puhlicado, rntu.l-dando aholir a 
ohrigatoriedade IIe distribuição 
rotativa ou alternada do.'! feitoJo; 
eonccrnenles à matéria I~ivjl, co
mercial c Qrfanológica, CnCClTtl 

providências dCVrA"8S morali1.:'udo
ra8, que merece, por isto meFlIno, 
H-C'r estudado com 3B mdhor.~.; 
atenções_ 

Sahe-se que o "papa~aio" {
uma instituição lal"gil e franca~ 
mente ·adotada, no fónlJu, t~omo 
nH~lida decisiv.a, anuladora ·do 
vreceito de lei que determina ti 

a obrigatoriedade da partilha das 
açõe~ judiciais entre os juize3. 

O "papagaio" é uma petição. 
que seria inicial do processo, que 

o interc88ado leva ao di81l"ihuitlor, 
pagando a ê.9te a importâm'ia' es
tipulada para a distrilm.ic,;ão. 

O alI vogado, ou demantlanw, 
deseja, suponhamo~, ·que a Aua 
uçúo corra, de fato, no Juizo da 
l.a vara dvcl. Ma,ól a ~ua petil;ão 
inicial, de aeordo I'.nm H "lIriga· 
toriedade de rotativillatle OH al. 
tCl'llutividaue do::; fdto~, ao 8cr 
~>ntn'~lle, no "~l1jehCl\~ do di<'itri~ 
buidor, tem de eaher, f01"(~Oda

mente, á 3.11 vara. 

("..lue faz, entüo, o advogaeln oU 
o autor ·<la ação '! Prepara tres 
(,·papagajo~" (petiçõ~~A rl~lat ando 
COU!:'Ia.R fididuR, com 0" nome.:! do~ 
lSuposlmi demal1tlalllt'~·, lambNu 
iU1a~inári()r,I, .~om () valor da a~ão 
ip;ualll1cllt"C hipOL[·tiI'O) f" fl'ito o 
devjllo pagamento ao di'4trihui
dor, Rão dai". 1.lit.'Lrihuidu.'i, retll'e
etivulUcntc, ás ·1>1, :l.lI e 6.3 VUf:J.'"i. 

Assinl, a petit;iio que tra.lit da 
tlcllIanda verdadeira, real, terú tle 
calwr á ].u vara. Os taL .. '·papa· 
~llioR" ou nuo chq!,·am , .. iqlwr 8 
ser aprCtwntlHlo . ., nOR (,Hrtório~ a 
que Ileveriam ~er eHl'uminll1.ulos, 
ou, r,({' o Hào, não podem te1" .m
/Iamento, Jloi'i nãll pa,'-\Rum de pa· 
pclllchoR R('IU qualquer valor ou 
ohjetivo jur.íIJil~O. 

DCfll'nrtc, alf.m (h, ,j~r I) famo ... 
RO ~·rHlpágaio~~ lima fonte alnlJl· 
daute ,I" rt>l:pil a p'H'H u~ di'-\tri
huit1orcs, hurla, frauda. i.Ulllla iu
teiramente a finali,ladl' tia ki 
inRtituidOl'a .dll o)ll·i~atorkd·"d~ 
da di.~t .. il,"ição altt'I'H<Hla do:-, 1'1"0-

(~e880t1. 

Como St' vê, ê~se rq~illlt: l'OU
sagra lIma prática funllanwntal
m·enW incompatível ('mu Of,' pnn ... 
pÍ06 da moralidade foreuHc e do 
prc~tígio da J LI!'t i~a". 



D r. Jorge 
Prestamos lIma pequena mas 

significativa homenagem á me
nlória do velho c estimado cau
sídico~ dr. Jorge Aymbcré, re· 
centcmcnte f:a,lecido nesta capi
tal, estampando a sua efígie em 
a nossa revi.~ta. O homenageado, 
que exerceu a advocacia, ncf,/ta 
comarca, durante long06 'anos, 
foi um grande amigo ,dos servcn-

tuarios, maXllllC dol'1 que lahu
tam no PlaJácio da Jlt"tiça. com, 
os quais estava .Ycmprc em ,diu
turno contacto. 

Nos protocolos da audiência 
ordinária ·do m. juiz de direito 
da quinta vara civcl, no dia 15 
de fevereiro último. foi consigna
do, a requerimento do {Ir. De~ 

Aymberé 
l11i-lrio Ju!:\to ScahrR, um voto de 
profunjlo peBRr pdo passamento 
do homenageado. 

Eis o que di:'lr;e o distinto ad
vogado c jornalii-\ta: 

~'De regn~l"~ das 1101:18a8 fériaH 
de Natal c Ano Bom, com 08 

pulmões r-etcmperados, o (~orn
t;ão distraído c <t mênte dctlunu
viada, ~ na primeira ,audiência 

ovdinária, ao rCllllClar a nossa 
lide qunti·dial1a, aqui se levanta
va a fig.ura inc"(Jllcdvcl de Jor
I!:P Aymheré. para' enumerar e 
fazer 'O necrológio dos colegaR 
fulcddos durante o ano, renden .. 
d'o-lhcs e fazendo render-lhes, 
em ata, a derradeira homenagem 
de um voto de peElal·. 
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Agora, é a ;'ona V(~Z; amil.rnhã, 
ficrá a nossa. Já M' p1i,,_~aram :dM 
gnus ,dias .da 8ua morI4'; nti"I-I f'rlLa 

é a primeira oportunida.Jc pa·ra 
homenagear a SUa memória, t' 

eu, como um tl08 que, última· 
mente, viveram mui" ao oreu lado, 
niio poderia .h·ixar de fazê-lo. 

A exj..~tência ou mort{~ tJc JO}'. 
ge Aymheré póde ser in{Jifercl1-
te ao,," I nfltitut08 Ciêntífico~, a08 
amhientes catedrático"", <lS eurUt~S 

circunspectas e 8apiente~'. Mal", 
não &",sim ao povo, aOr; nc(,c~Ri

tados de justiça, c mesmo a um 
respeitável número de cole~a~. 

Com o seu aspecto mediano, 
moreno c caratcl"Ístico, êle 
constituis, uma figura familiar no 
meio foreUBc paulistano. Palmi
lhador de cartórios, pelos hair-
1'08, nu fôro; parando a cada Prul
~o nas praças 'para s3ud:<\lr amigos 
ou atender a clientes, ~- semprt' 
atento, oolícito. Na solução das 
causas e dificuldad(~..." par('cÍa 
lembrar a máxima- ac Ca]onnc, 
mini:~tro ,de Luiz XVI: "'Si é po!!'
sivel, está feito; ,'\i é implH1-Rivd. 
ha de fazer-se". 

Nem sempre o l'ollflcguia, po
rém: re.nava a êua hôa von1ade ... 

Era um lidador. G01'\tavn de 
discursos, reuniõc~. In~tituiu em 
n0880 meio os almoç{)~ periódi
cos. Fundou a "Liga, tios Advo
gados", adormecida logo após a 
!'lUa cruciante enfermidade. Foi 
um batalhador e .amigo da clasflc. 

De compleição re,;.·jtõltelltc, ti
nha amor á vida. Após terceira 
intervenção cirúrgica, no tórax, 
levantou-ec c veiu, conto a Phe
nix lendária, anunciar-nos S(':u 

novo escritório e teAtt'11l11llhal' 
seu .desejo de viv{'," 

Lop;o tlepoi/, ... ucumI,ju. 

Oxalá a semente por ;'le lan
c:arla gf'rrnjne f' frutifique. 

São tanto!o:l 08 LitOrc'S de del\a
gregaçao no ,~'eio da daAAI\ t' [. 

tão premenLe a HCt~í~K8ijJUll(' tIa 
sUa ;:I,ó;sociaçúo. que fi figura in
confundível de J t)r~t~ A) JIlIH~l't~ 
-- suhiJuJo eleV3tlores., descendo 
escada!'!, fazendo 11'0(.'08. telt'phOM 

nando. cAtendendo a li~·na. panl (} 
próximo almoço, no f()l'o, ~ tu
do já incompativel I'om ~ua ("da-
de, - a !-lua lUorte não tlpvt~, 
llão pÚdf: pa"~·~ar em siJêneio. 
f:lc mereci" (' ... 1u reFerência (' 
pálitla homena~~~JIl. n{~(pwiro i.t 

V. Ex(~ia. um voto de pt'~,iH", na 
ata, (' flue Re ofit,jt· <Í l'iUllilicl I'JI
lutada", 

................................ , ..... , 
No processo de hahjJjtat:ii.n "lI' 

(.~a8aml'lIto de estrangeiro Ilivol'
ciado, que prf't(~n(l(' ca~nr-s(', haMM 

ta aprc~'t~ntar certidão da :,euten
ça declaratória do .líVÓITio, d(~· 

vidarncnte lt'g-a Iizad':l. Nilo ha 
necessidade, em f[H~e ,laA lei i"> 1J)'n~ 

f!ileiras, da hOlIlnl{)~ação rIu H'n 

tCIl.<;a de divórcio. ("Rt~v. de Di· 
reito", 86-389). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sómente a mudança do preno
me u8ado, c o;.lu tl rctifi<'31;ão do 
assento de nasciJllt~nto, no que êlc 
C0118ta em dClSueôrllo com a II .. ~ 
cluração dos pais 00 menor, é ,!ue 
{~ vedada pelo art. 72 do decreto 
n. 18.542, de 1926 ("Rev. dos T .. i· 
Lunai.", 84·72) . 



Reparos e controvérsias 
o antc~proJrto Costa Manso _ O provinwnto do!. 

oficios e o critério para a seleção dos ('Rndidatos 
Emenda encaminhada ao Departamento Administrativo 
- A proíblção de permuta prr-Judicari:t a classe dos 
sprvelltuários da capital e do Interior _. Declaraçõ(-'s 
fpitas ao Diário de S. Paulo pdo sr. José Odilon de 
Araujo, oficial do Rcghto de Imóveis de Moc:y das 
Cruzes. 

Reforma JudicIária do 
Esta(lo 

Prosseguindo na lienquctte" ini
ciada pelo Diário de S. Paulo, em 
torno do projeto de reforma judi
ciária do Estado, tivemos ensejo de 
colher, hontem, a~ impressõe..; de 
um serventuário de J lIstiça do in
terior, presentemente de pa.:isage11l 
por ('l:-;ta capital, sohre o ante-pro
jeto elahorado pelo ministro Costa 
J\.f aIlSO, e que \'elll :-:.endo a1\1pla
mente clebati(\o pcli) l-kpart:unentn 
Admillistrativo. 

Procuramos avi:.,tar-nos com () 
sr. José Odilon de Araujo, oficial 
do H_cgisto ele Imów·j"" c anexos da 
vizinha comarca de 1\logí (las Cru
zes, Encontrâmo-lo em companhia 
de seus colegas de _\guclos e Santa 
Cruz do Hio Panlo, respectivamen
te, srs. Tomaz Azevedo e Deodato 
Ferreira Leite, tarnhelll lmchareis 
em direito. 

A PARTE REFERENTE AOS 
OFICIOS DE JUSTIÇA 

I nterpelando-o >sobre o ~L'5S1111tO, 
di6Se-nO$ () seguinte: 

- "Como é do conhecilllento 
geral, está sendo examinado tiO Ik
partamento Administrati\'o do Es-

t,\.(lo, pe!()S conselheiros, n ;111k .. 

projfto de refnnl\;l da ()rg-aniz~u::ã(l 
jl!(liciií.ri:1 du E~jad(), ele autoria do 
ministro Cnsl(1 IVT:tll.<,I), a qW'1l1 I) 

govrrno do E,"t:ldu inct1mbil1 i b 
('lérhora,ão. A l):lrfv rdnl'l11e :\11-' 

oficius de Jt1sti~~c1, \"egl1i.:1lldo o :;{'It 

provimento l' prerrng:1ti\';\s dos ~t'r 

\'('lltl1úrio-;, cst:l .\'()l1l]lf(·(·IHlirla 111' 

capitulo I\', art~. ;-.:{) a SS. 

Ao qUt~ lloticiall! us j{'rnai.<" o dc
bate ('111 torno (k",,,c cal)ítLl!O todo 
foi adiado a rnllwrillwllto do ,,,r. 

GOlltijo de Carv;dlli), re(juerillH'llld 

que foi l111anilllClllCtllC (ljJn'v:u]il, 

Lh intelig-êllci;l dns artigos ;trill!a. 

I_~{,lll (,Illhargo da ~~ralHk adlniraç;llJ 
ql1(, Ilutro pelo Cl1till\'11f<' autor di) 
anteprujeto, quer parccV1-111c qt1\' 
as ~,t1as disposi,i)(',"i !l;\0 olC'1lt:!lll. 

~atisfat{)ri;l111t'llte, pari! {JS ill1<'rcs· 
se·", e os (lircil l ls principalmente (ks 
sl'rvelltll.1.rins, llotadamcnte os di) 
int{'l-iur do Es1;\r!CI, oS quais aglla r
davam llO ll()VO tlipl()lll:l a adoç:\o 
dtO provid~llcias q11e lht.'s \'il'SSt'lll 

amparar .:lS justissimil_"i a.-;piraçõc:s 
de melhoria na carreira em que in
gressaram (' ;í qual vêlll dando, elll 
J'l1US e anos de trabalho, o máximo 
de esforçus, zelo (' (kdicaç;to. ,\ 'i 
garantias que o all1<'-projeto CUll

signa ~ão meramt'lltc ilusúrias, tttó-
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picas. para não avançar proposiçõe:-; 
mairS desalentadora.s". 

o PROVIMENTO DOS 
OFICIOS 

- "Dispõe o art. 80 que "o pro
vimento dos oficios se fará por con
rt1r~() de títulos e de provuh e tí
tulos, quandü não houver candida
tos ao concurso de títulos ou quan
do os inSl.:ritos não forelll hahilita~ 

dos", Ao enumerar, porém, <}l1éÚS 

Os que podcm inscrever-se 110::; COI1-
cursos, cogitou o ante-projeto de 
ampliar, ao invez de re~trillgir, essa 
permissihilillac1e. Dl' arúrdo com a 
kgisl,;u;::lo em \'igol' e fim' fica in
corporada ao (1nk-pnlj-t'tn, ocor
rida uma vaga dI.' (lficio de justiça, 
a realidade pr~'ttica da situtl(JJ(). é a 
,';t'guitlte: alJrc~~',c (1 COllCUr.~() c para 
t~:;tl' podelll inscrever-se quasi t(JU{'S 
n" scrvcntuúrios de jtl~tj\,l do Es
tado e ~el1S [especti"\n1s e~C!T\'('lItcS. 
eis que a conceituação da igualdade 
da 11:1tureza elos oficios para () efci-
1"<) de illscriç;'io e111 C(lllCurso velll 
fvita de Ullla forllla muito alllpla 110 
:lrtigo 4.° do ck"<"rl.'to 5120, de 21 
de julho de 1931, a que o <lntl'-pro
jt'to se reporta. POdClll ill~;crt'vl'r
se ainda todos 0:-:' hac!J(jrei~ ('111 di,· 
reito e éltl\"ogados no F . ..;tado, ((111l 

I ll<1 is ele ;) anos ele l·xercício, us 
l1lclllhros do ~'linistério Público, os 
da representação j udiciaJ da Fa
z('nda UH da i\bgistratura Judicial, 
além dos acre~ciclo" no aJ1t::~-pro

jl'to (lrtras "a" e "h" do art, SI), 
nS.'iim COlllO todos ;:Hlueles que V('lll 
referidos no citado art. 4.0, ~ 1.0 
do decreto 11. 5120, ('ujas disposi
<.:;ôes ainda continuar~tO a n'gular o 
assunto, incorporad<k'i que ficaralll 
ao ante-projeto em análise, 

Como vê, oon-cürre tlma hetero
gelleidade de Jlcss(Ja~, dentre as 
quais deverá ser lJI-gallizada ulJ1a 
({lista de tres tlOIl1CS" para él CSC()

!h;t do 'S('f\'f'lltl1;lrio a ser TlolJleado, 
Torna-se, él.'i::-iim, qUél,si ilJlpossi

vel, senão cxtraordillarianH'nte di
ficultoso ao Cons{'lhn Superior da 
Magistratura, ~l quem tal classifi
cação ficarú afeta, (Jr.~·;l1liza,., .(·0111 
rigor de justiça, 11111a li".,ta rio redu· 
zida cntre COllcorrClltt'S llortad{)1"l's 
elos mais dif('rellte~ títulus", 

o CHITÉRI(j ['''In 
SEU':(';\() 

"Adc1l1::!is, IH.\'iS(· <.'ot{-jo entre 
~,erv('ntt1ú1"io"" pnl[es'-,/)1"t'.'i (!<- (Iil'ei
to, juizes, Hdvogado'i, hacharei.'i VIll 

direit(l, ))mvisjol1ados, (",('I"('\,(,l1tr'", 

diretom . ..; de Sl.'('1"('[:lria dl1 Trilll111ill 
dt~ .-\pt·bç;'ln, (!Wrf'S ,]c . ..;('{'('::Ul l' CS· 

critllr;'lrio'i dt--;'~I TrihulIal, (: <,vi

dente lJiH' () crill'rin p;tra ':>C1t'Ç{lO 
dt~ 3 111l!lW.'-i a ckst;\t:;I]'('I11 pele·.; ti
tt110s apr:!las (~ :,1J);n'l11oi!o di fieil, 
1l1axim[' Se :-:.e akllt;ll" ql1e ao", qlW 
J<l se cll("onlram lld \·;trn'ira das 
.'crventia.,> de ju~1 i(;:l, ~;r' lhes !l('vt.' 
com raz;io lTCillllwi."l'l" () dircílo d(' 
uma '<:llllbicinnada pn1111l,'ç:LO, qne a 
':-.illlpks ine1nsáo na lista tríplin: 
Ilau ;t;-;scguraria ",ufici('ntt'lllcnte". 

EMICê;Il,,\ 1,~1\C\Mll'\lIi\IlA 

,\0 j)FPAI,TA~l l'NTO AIl
~r l l\ I STR:\Tl VO, 

--- .. nem dc ver, JlI~i", quc ,'ie es
sa:"! di'.':ipusiç(}C::> do arlte-projetu 
atendem valltajusa1l1cllk aos intr
resses dos serventuários da ·capital, 
elas l'ncontraria!ll pnJfllll(lanwlltt' 
o dire.ito {lo"" que, tllt'llOS aiorttllu
damellte, milita1ll 111) interior (' ,'-il' 
encontranl ('111 C()111arC;ls Icmgí111ltl<lS 
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e dispersos pelo E~tado, impossibi
litados de se congregarem em torno 
de uma. aS!'iociação de chlrsse que 
lhes defenda os natuf<.1is direitos. 
Tive ocasião de encaminhar ao Dc
partamento Administrativo, suhs
crita por mim c pelos tl1eus ('o!egao:') 
aqui jJre~cntes, uma emenda no 
sentido de que, no ('.1S0 de vaga de 
um oficio dt, j1tstiça, se fizesse o 
provimento por C01lcurso de titu
los entre os servcntltúrios de uficio'l 
da l11e''Íma llCl.tureZél 011 que tiV(,S;-;t~lll 
anéxos de ig11al nahtr('za e l"lltrc os 
dcmais ('111 cOlldiçõe:'; de poderelll 
concorrer, na prop0r(,Jtn dl' 2/3 das 
vagas para os primcirns c 1/3 Irtr:t 
ê'.-;I<'s últilllos, Esta rOlatividade se
ria ohserv:uIa no pro\'imento / h)'i 
ofício" que se veri fic~!s;-,(' 110'-). di·· 
ferellte~ cartório.; dl' carla cOlllarca. 

j\ provada que seja essa emenda, 
que, aliá-s, já é adotada boje na 
reforma recentemcnte ehhoríl.da da 
\lrg:lllizftç;]l) judiciária du Distrito 
Fedend. os SCt'vclltLlúrios, harha
rei . .." ad\'og":lG(1L:-', escreventes, ('te., 

aguardariam confiantes a \TZ de 
sua promoç;lo OH ingresso lI<l .<;:,ar
reira., SÚlllclÜe conrorren(!o qU;lIldo 

a oportt11lidack da inscriç:"tn lhe:, 
tocasse" . 

A l'EIHIUTA DE OFICIOS 

- 'IDada a prelllência de tempo 
ll(lra 'ser elahorado n parCC('l', qlH' 

na fôrma regimental dc\'crú ser 
~prcsentado del1tro ele 10 dias do 
cl1oaminhamento do ante-projeto, 
:-;l'ria de cOllveniê1l'(.-ia, daela a illl
possihiliclacle de se anscultarem ('tU 
111ll.{t reunião dos illtl're~sados ()" 
seus pontos ue vista, que ê-,tcs en
dereçassem sua !Solidariedade ao 
Departamento Administrativo á 
emenda (lue :l.prcst'l1tei e que aqui, 

rapidamente, ficou eshoçada c que 
lhes viria trazer amparo <Íls ambi
cionadas aspiraçõt's de promo<:;u) 
-na carreira. 

E~s:1. elllcnda illlportará ,ainch !la 
supressao da proíbição que () parág-. 
único do art. 80 faz da pcrrnttta 
de ofícios, o flue pn~jlldii.'a grande
mente a cbsse, permit indo-a sú
mente para rnman';!s de igu;d ('11-

trâllcia, quando a legislação vi!,,1'('u
te a condiciollava a 1lormas 1lll'IH1S 
rígidas l' llmis razo;í.vl'j . ..; pela iguaL 
(l,ade de atrihuic:ücs r pela cCJuiva
H'J1Cia da,s n'whL-; nu .,>t·ja pl'las 
suas !nt·açí}{,s". 

(D() lhârio dt' .")'. !)auto, de 10-
3-40) , 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Os escrivães do civel e o 
projeto de reforma ju. 
dlci/iria do Estado 

A n~portagem das "Folhas da Man hà e 
da Noite' em torno do momlmtoso assun· 
to. Fala () rl'dator dl'sta. Revista, ~r, 
Aureliano Arruda, na qualidade d(· ~s
crivão do civel da {'apilal. 

l'o(1crú {Iizer-tll'<.;, COlll lllai'lfCS 

dl'tal\H'S, u:-> illCOTl\"Clllt'lltt'S (lu pro
jeto de rL'rOrnla jlHliciária do Es
tado, na parte referente a()s t':-.cri
";tes do civel? 

._-- Com Illuito iI1ItTc:-.~(', (' {'()jll
plctJllrln a reportagem puhliclfla Pt'
la" fi Folhas", ren'!l1.i.'llwl1te, trata
rei dI) a-SSt111to COlll mais amplitude, 
para dClllollstrar II cnnsidcfíÍvd 
prejuizo sofridu por ul1la chsse 
que vai pVnll'lldo contillUaU1t'!lk, 
sem jw.,to ll1()tiv(J, as ;-,U;t..; j~i redu
zida..; atribui\"úes, Nos tt.Tll]()S <10 
art. 21, letras "b" e fie", do rde
rido projeto, ~J.o creadas 11a C()\llar

('a (!;l Capital duas varas privativas 
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dos feitos das FaZCllda:-:i t"..;tadual (' 
municipal. Consoante o art. 22, 
compete aO }uiz dO:-:i feitos da Fa
zenda estadual processar e julgar 
toda."; as causa'..; em quc o Estado 
de S. Paulo 'Seja autor, réu, a,~:-;itcn
te e opoente, assim COl1l0 as clesa
propriaçôes por êlc decretadas e os 
mandado" de segural1ça contra atos 
de autoridades e~tadu;üs, que nào 
forem da competência du Tribunal 
de Ap(;laçao. As llH:,sm:lS atrihui
çôos, IHHlalis mutalldis, !:011lpdel11 
au juiz dos feitos da Fazenda. 1\111-
nicipal, 110 art. 25, inclusiyc as C<lU

s,);....; relativas a acidentes do trah~l

lho. O parágrafo 111lico dn art. 22 
s{J exclue da compet~llcia da'lt1eks 
juizes us feitos que devam ,..;cr pro
cessados !las comarcas do I~Cjt;ldo, 
e bem a>sim as fétltllCias, que cor
rerão no fôro COI1l11l11, ainda que 
dcc1<trada:; na comarca da Capital. 

Conclue-se, do exposto, que os 
escrivães do ci\'el desta comarca, 
que nào exercem fl111ÇÔC~ cUll1ula
tivas ou anéxas, (lImo Os do inte
rior, ficar;w com as sua-, atri1Jl1i~ 

çi)c~, já tão desfalcadas, coníorllll' 
a reportagem anteriur. mais redll
zidas ainda, O próprio relator do 
projeto, o eminente sr. :\finistro 
C()'~ta 11a1150, na sua exposição de 
1110ti\,os, reconhc('(" tal cirn1l1~tiill
cia, afirmando que "a cre<lç;-w do 
J'uizo dos feitos da l'azenda acar
retará uma redução nos prnvt'l1tos 
dos escrivães do civel". 

Não se trata, porém, de 11ma sim
ples rcdllç~tO de provcntos, como 
parece transparecer llaql1ehL:- pala
vra~, e ."illl de 1.1111: \"l1ltnso prejnizo, 
col(\cando aquele:; sL'f\'entuári{)s em 
situação vcrda.dcirallll'l1te precária e 
ccutra"stanclo C:)111 a dotS. e~crivães 

dos ofícios privati\'o~, em po~ição 

privi1egí8da, au ferindo rendas \,x
tr;I()[(linú rias. 

Além do:-\ executivos fiscais, qut' 
se di·~tribt1em aü" milh;'lres, nlt'll

s:,hnente, qucr pela 'FaZ('fl<!a do I'~s

tado, quer pelas .M 1111iripaJida{l{'s 
que cOllstitllcl11 a COI1Wl\'a da Capí
t~d (São _Paulo, S,mto André. S. 
Bernardo, Santo Amaro, Pa1'llaíh,l, 
I tílpcct'rica, de.). fic'l.r~l() 0-; ('c.ni
"ües privativos daqlH'lt,s juizo:; ha
hilitadn~ a fUIKion:!r ~'m tudt!, as 
CcIusa,,' em que () Fstado de ,')'à,o 
Paulo (' os r('ferido'\" .Mlll1id/,ios 
sejam autorc.\, rJus, assistenlcs OIJ 

Op01'1ltrs, excctuawln-s(: u/'('I/{/s a.\ 

falências e Os feitos, (~ ob'z'io, que 
correrem em ou/n/'; COIlldrC(JS. ~]l1cr 
diz('r que, {,x4,:lni<!;lS :t_~; fal{-nrias, 
meSlllO decretada."; na col1larca ria 
Capital, --- todos {' qlla.i·..,qlH'r feitooS 
jndici:lis, 11.10 sú ():-; (IL- í1ldole C()Il~ 

tC'llciosa COll10 (J:; dI' Ilatureza adllli
llistr~lti\'a, ',..;cràu prlJn''''';ldos 1\OS 

ditos rarlúrios pri"lti\'us, :-;CIll ('Oll

rnrrência alguma. 

11as n;lO S;-lO apenas ;tS ii1úlllt-ras 
C'al1S~lS da'-; dll~h -Fazt·lHlas, (ilIllO 

aut('ras ou rl'S, tIue i do l'lH.'llt'f e 
transbordar os dois privilegiados 
ofício." de justiça: l;'l ir:lO ter, Oll

trossim, todO'" os demais feit<)s, á 
exceção da.\' /11/,:11(/(1,1', que forem 
distrihuidos a~JS I.:artórios do civd. 
uma ve;.-; que :IS referidas entidades 
nêl{"s intervenhal]) 'C{'lllo a,~,istt'llt('S 
ou OpOCIlÍl'S. ;\s a,ôes divi:-;f'lrias, 
demarcatôrias, posses"..,onas, C()

lllinatúria'.; (' rt'i .... illdic:ltúrias: as 
:u.;ôes ordinária,.,. s1Un;'tr;a~; c dt, ()\I~ 

tra, espécies: o." cxccuti\,{)S jlipo~ 
t{"cários t' de outra \latore/a, etc, 
('te., passarão dus (lfjLi(I'~ civl'i:-, para 
us dit()s c{lrt/lrios pri\·ativos. se :lS 
duas Faz(,lld~l!:'l Ut,tes intervierelll ua 
ddesa do;-; :;C11S direitos, 
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~ Acha o nn::;so entt'evi",tado que 
() intcrc:;sr púhlico ~/) tem a per
der com o re~tahelecillll'!1to (h~ \';t

r;ts e Glrtórios privativus? 

-~ Apesar da ll1illh,L (Ip;nião n:io 
ter valor, f(''''polldo ú pergunta 
afirl11:ltivamente. A v:!ra do~ fei
tos da FazC'nda Et:itadn~d, a única 
que existin. h'i extinta, cum grau
de vantagem para a cuktividade, 
por força da lei 0.° 1.423, dv 
28-10-14, ha quasi 2(, anos, 

Em 1l1cll1orá\'(,1 discup-o, pronull
ciado a 2-12-903, 110 Sl..'llado Fe
deral, dizia l{UI llARIlOS:\, alu
dindo <1.('1.., privilégios (h Fazcnda: 

"CllegallH):-;, com {-,-'se privilégio, 
que sempre se proeurot1 c()rri~~ir, a 
retrograclar não sei quantas deze
nas de anos. E lll~·ta assctnhléa 
rcpublici1na, neste regime que nós 
fizemos cum a declaração de quc 
ialllo~ melhorar as libcnla(ks, não 
conhl>.cemos senão o intcres,se da 
Fazenda, para alegar aC1Jlla de 
tudo, pélra acima de tm.lo cclncá
lo. .. Acima do intrres'<e da Fa
zenda ('s1ft o interesse da J llstiça, 
concll1cado entre nós por leis e re
fonnas que dizrmos feitas em no
me ela ordem pública, mas (le fato 
produzidas, ;Js m;-ü.., das vezes, suh 
a pressão de intercs..,es particula
res c de interesses de OG1oSião ... " 

BARRALJ-TO, o insigne I.:"onsti
tllcio11alista patrício, também afir* 
l1lára: 

H A Fazenda, quando entra na 
arena forense não ve!l1 sel1;lo como 
litig;Jnte, c aí é igual a qualquer 
outro: 11;\0 pôde pretender uma po
siç;\o t''Xcecional e sUJlerior aos de
mais pleite;J,ntes. Privilégios, ex
plica-s(' qUI;> o~ tivc'-'se a Fazenda 
Hral, nl1m regime que ('Ta de pri
vilégios. e que até O's admitia na 

ll~g;sl,h:;lO penal. v. ,!..;T;:Iti:J, PIl
nindo dÍ\·ers;ll11('ntc () fidalgo t' o 
pkbêu: lI1as hnk a Fazenda I1:W 

(; du rei: é nacional, e :.J n:-\(:;Hl pro
fessa o dogma da igualdade". 

-- :\fas o projeto de rdorma ju
diri:\ria 1l;"!(I rontc>tll d;'~IX)"i~:"\() al
gl1l11:l. elll f:l\'or d{)~ (''''\.Tí\·;Ú',~ do 
ciycJ ? 

, .. - () art. 2() csta);c!cn' Ullla ilu
...,i'lria ç(lmp(,llSal~;lo: a vnlt;\ para O~ 
sl'us cart-úrio dos i11\'('llt;'triqs t' pi1r
tilhas elll que nào h:lja l,(-..;taJll(,lltu 
ou il1l'crc""saclos incap:1I.{''-,. Di~~o 

qllC í~ ilusória a rOlllpetl,sac:ão, !l;'lO 
só porque ~,l' trata de procc-;sos (pie 
j;Í, pertenciam áqucks nfícins e dê
lcs for;ull tTtira.do" jl!jll~t;lllll'tlte, 

ha pOIlCO lllai~ <k Ulll ano, como () 
pr/JprÍu tlutor <lo pn1jetp n rc('oll11('
ce, !lIaS porque tal CClll1penc.;aç:i.o é
ínsigni ficantc em facl' da il va!;UI

ch~ de causas (lUC pas:'<<l111 a ser 
proces~<ldas nos Ilnra\'ilh()so~ ofí
cios privativos dos feitos da Fa
zC1Hla, C\l1 dC'trimcnto de uma clas
SI' llt1t1H'rosa (' tão mal compreen
dida. Voltam apcllas os ditos in
velltftrios _.~ se voltarem 1 --(~ COJl
tinllalJ1 3. competir ao..; cortúrios ur
fano1()gicos mais cinco :ltrihtliçúe~ 
do ralllO cível, de COll fu!'tllidade 
com () ,art. 4 do dCLrcto 11. 9. Sg4, 
(\(, 5-10-38, o qu:d foi mantido ]lO 

projeto, alw-;ar do nW!l1oria.l ,lpre-
6enta<lo pelos ditos C~cri\':íl~S para 
a slIa revogaç;\O. 

_ .. E o novo Códig-o do Prnce~-
50: melhorou a sitnaçio dos ("~cri
V;lCS? 

-- Nada. Com o advento do ci
tado Código, que foi ,lahl)rarlo com 
o fito prilleipal dI' proporcionar 
jt1~tiça rapida t' (',{,,()lHJ1l1iC:l, os pro
Vt'lltüS dos cscriv;-lc,',;, em geral, ('-i()

freram uma grande redução. t\ 
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rapidez il111Jrilllida ao andamento 
dos feitos, a ''iupressão de inúme
ro atos prati-cados em audíi~ncia, a 
dispensa de intimações prl..;soais e 
muitas Qutras inovações tendentes 
a diminuir os termos t' atos du pro
cesso, reduzido consillcravelmcnte 
a'.:; custas que Os servt'1ltuários íl.U
frri<1111 anteriürlllcntc. 

Por tudo is,')o, e pelo qne têm 
perdido os escrivães do ,cível, COI1-

soa!\te dClllonstraçi""to feita na rt'

part1grm pelas "Folh;u:;", recente
mente, o projeto não (levia erear 
tantas inovações, sacri fi{'<1lHl0 mais 
ainda uma cla' .... tSC que vive em cons
tantes sohressalto.";, porque e:;tá ha
hituada a v2r, em todas as refor
mas qt1e snrgclll, n . ..; S('l1S intrfcs''ÕcS 
i II j 11 S ta 1ll ('11 te n lt'llnS prc Z(t{ 1 0 __ . 

OxaJú o Departal1lento Admi
nistrativo do E-;tarlo, >l'onstituido, 
0.1. 61la maioria, de juristas de valor 

e advogados militantes, a1cnda á 
justa repre,senta(;;to que lhe enllc~ 

reçaram os aludidcs f'scri,,;tes, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o Códjl!.'o do Proce~so Civil 
e a ret'órma judjciária 
do Estado 

Escreve o "Correio du Manhã", 
do lHo: 

o sr. Intf!rvenLor Federal, dr. 
Adhemar de Barros, visHllndo, re
centemente, Espirito Santo do Pi
nhal, recebeu significativa homena
gem do fôro daquela próspera, ci
dade, No brilhante dü;eur~ o que 
pronunciou, s. exa. teve ensê.io de 
afirmar que scrüo adotadas medi
das tendentes a ajn::=.tar a organIza. 
ção judiciária do J{lsLatlo aos prin. 
cipios do novo Código do Proce!:lso 

Civil e Comercial, quc, a partir dH 
].0 de março próximo, vigorará üm 
tndo (l território da H. ... púhlir'a, 

Dis8f\ aincla que, na S(~('!'etaria da 
.Justiç-a, já existe, em ('Ht\l{}OS (~ ela
buração, um plano dt' rdorma ju
dIciária, que atenderá não ~_ó ás {\xi
gêutías resultllntr~8 da nova IPi prü_ 
cesRual hrasill'Ira, maR dl' ('(\I'tas ím_ 
l)osh<õ(~fl e fOl'malidad('R ,'slabelc·l'Í_ 
da.l:I pela pn'tti(~a, de modo a arH-'l'
fp.l~oar e melhorar :t llOR3a justl.;a. 

Dne!arou mais .s. exa., na flua llO

tável orat,'tlo, lnui10 aplaudida DI'la 
t:eléta (' numerosa assisU\ncia, Que 
tudo sel'á levado a bom tt~l'l1lo. de 
forma a prf'stigiar o podeI' Jwdi('iá
rio e, [lD nH'smo tempo, alt::uu:ar oS 
objetivos prilllaeiaif'; do moc1t'wuo di_ 
rei/,o Ill'ocPRsllal: jusli\1t ráJlill:t e 
barata. 

A:-> palavras dt~ s. ,exa" ('O!ll deit.o, 
t1ito P}oquenlC's tl OPO{'! Hll;U'!. O 110H_ 

ao gr,mde J'~st.ado, cuja pOjlltla(>lo 
,"f~ multiplica de modo t:O!l- icl('I'ú\'I~I; 

a 1lIHiXC1, maravilllosn IHt·tn'qloll:, quo 
pro;;l'irlt' vcrl.igino:;aml'll!.(\, u}wtiar 
das crisPH c t'mbaraços lilItl surgem 
cLlnstanLCrtlPllte; ti grau de eultura 
da coll'tivida'de paulista; ludo, (~m 
suma, está indicando qlW o n()s~o 

apal'dhamento judiciário nf:'ee: 8ita, 
!,palmflut.o, da. refonna n que a11](1I·, 
I:O!n de\.-[tl:âo di' vh\t.as, o Br. In_ 
tcrv('ntor b'!'(}(>ral. 

.I<]' lJreelHo, lodnvia, ()Ile <t:-> m(~III

das I'H) c:'Iludo COITPBpond,illl, dt~ fa
lo, no progT~~8so 'uo nosso II;sLHlo, 
que bt'm men'ee Ullln nl'galliz~u:<lo 

judit'iária à altura da ::>lla gJ'ar\(I'~í'.Jl 
e eivili:t.:l' ,lo. li~ tudo t!f>V(! fWl' fi'iLo 
com l'f)flexilO () jllstpza: í'ousnltar 
não só as cOllveniêndaR do povo, da 
f)lH'les que Ill'cns8i! am íL, ampaj'o e 
defp"a do !>eu dirt'iLo em juizo, mas, 
t.amhpll1, ler em vist.a, panl. não sn._ 
crifiear, iL sítuaí,:iio, l1S prerrogativas 
e o illl.0rôssH dos ~Pl'vPlltllàdos du 
jnstiço'l. I?;slt~s que eOl1stitUt'm, illilll
uit;:tv(~lmí'nt,(J uma g"rando parte -do 
aparf~lh() judiciúrio, do seu (~ompli

cado 1l1~('ani8mo, uào d(WClll ser 
t.r:!tados Sí'm a dl'villa atcní:ão pelo 
legislador. Quel' n;L ('omare;). da í',I

pital. quer nus do intt\rior, os HPr

vt'ntuúrio., quando nfw ~fw bacha
réis em direitú, n~l. snu maioria, dl~_ 

dirando-!w exclusIvamente ao dcscm_ 
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penho dos seus oficios, stLO peHsoafl 
conceituadas ,e Môneuf.l, cllf~fE'A de fa
mUla, e todos com oneargos, portan
to, nccessáfi,os e indic'W~l1sáveh; á 
posição que desfrutam nos meiOH SU. 

ciais em que vivem. 

• • • 
Infelizmente, por6m, as reformas 

anteriores da justiça sómcllte HIH

presas e desagrado causanuo aos 
seus servidores. Fr baf:ltante, como 
oxemplo, citar a cl'iação, :lliás eXef'8_ 
siva, de nove cartórios do r:!lllO d· 
vel, nesta comarca, no curto perio. 
do de quatro aHO,:: em lH27, no go_ 
verno Carlos de Campos, criaram_s(~ 
três cartórios; no ~overn() .Julio 
Prestes, üm l!i2!i, m,ds doiA, e na 
interventoria João AlJwrto, em .1 !ial, 
ainda quatro. 

Releva ainda nolar que, por fôr
ça ,de legfslac:fw ditatorial. punl(>ram 
os escrivães do eívul a eomlwtenda 
que tinham para funcionar em todos 
os feitos da provedoria, nos que 
versarem sôbre tt~st.amento:-;, nos 
inventários e part.ilhas rte b('ns en_ 
tre maiores, nas ar:ôcH ele petit:ào de 
herança, nas de lnvesti~a\ão ,dl~ pa
terdidade ou maternid:ulp e naR de 
alimentos, nos alv,-lrás (te suh-roga
(:ão, illr:lusive nos que ohjetivarem 
bens doado~~, aSf:lim como nos exo. 
cutivos fiscais das Municipalidades 
desta comarca ü nos inventários e 
partilhas processados facultativa_ 
ment.e nos tabelionatos de notas, 
(Df>cr. 11.0 5131, de 23-7.:U; dec. 

n,O 5128, da mC:.ma dat.a; ucc. II.H 

9584, de 5-10_3S, e IOCC. n.(' 5854, 
de 1-3-:13). 

Como se vê, perderam os escri_ 
vãe~. do civel. em período inferior 
a um decênio, importantes atrihui_ 
ç(Jes e proventos correlat.os. Mais 
ainJa: com essa reforma, ql\e re,;_ 
tringiu a sua competência, tambem 
sofreram, não sómentc diminuiç[(} 
do trabalho, mns ullla "capitis di
minutio maxima ..... 

• • • 
Si é verdade que o novo Código 

do Processo Civil, e~tabelecendo me
didas e inovações que visam propor_ 
cionar justiça rápida e econômica, 

exige maior e.sfôrço {l t.rohalho (101'1 
magistrados, cujo núm('ro devI' sp,r 
aumontado, ta.mbem fí ('('r1n quP OH 

ofíelos do jUi:ltiça, 11I',"l1a e em outra:,; 
eotllare<\H do I<ist.ado, não compo]"_ 
tam qualquer desdohramen1.o, Quall_ 
to á cotnnI'CIl da cari1al, o:; d\'1.p~
seiH rartôrios rio eivel e ma.is llOH~ 
do ramo orfanolúg-Í('o, aqui exif:l1(~n_ 
tes, estão apaYPlhados para, ]Wlil (jp_ 

Rellllwnha.r ns HU:U; fllt\l:ÔP~', t()ll(~()r

relNl0 jlanL (jue SI: "llltljH'llm ~atit'l_ 
fatorlalllf!l1te Itr; dir;!H)Hi(:Cip:-; d,L no_ 
va lui pt'(J('(;s.'wal. l'ú(I""HH, Jl()i~, 
afirmar (/lU: OH ~!tllaiH ,)fíeios j;i. 
nüu ili.'lp~)I~lll dI' tl':tlJalho sllfkklll'~ 
para a Rua mltulltelt\,l,n, I)()j' Illuita .... 
B vârias causaH, 1jU(! ,IJloJLlan~IJlI)S, 
paulatina c oporLUlIami'll1.l"'. 

A('!'PHt:e atrula 1111C' (l IIOVO Cúdh,;o 
do Proce~Ho, objeliv<llldo a dÍfllrÍ_ 
bu[çào rápida e m(ídic:1 (ll~ ju!:ni('a, 
modifícoll e rctlllzi1\, (~oll, .. drlcrilv('l_ 
llwllte, (J rito pn)('('Hsual ,(los fdtm; 
judielais, diminuindo, em ('Oll:W_ 

qUÔlleÍll, OH provenlos a fW!'em auft~

ridos peloR serv,',llt lIál'i/)~. Nü,o !"\:'1O 
poucas as lnov:H;11Ps intr()dllZida~, 

('om ÔH"O IH'oIHi.!-dto, (li\(' é justo I', 

POr isSo mesmo, nào d(~ve HeI' ata
clulo, 

[f:' tnmbem evidente qUt~ a flll1_ 

t;ão do juiz, mai::1 (]p ol'(lt,m intele_ 
ctual, foi eonfoJidc'ravcllllellto llg;ra
vada pelas múltiplaR exig'{'llcias tIo 
CúJigo, impolldo praZO::1 mais (~lIr

tos para at: SlUlB decisões e lh'1 pr
minando fOl'malidatl('8 1J1ltl nrio s(' 
encontram 11<1 legisla,_;ão Vig'l'JlL(~: 

mas tal filUçiio júma.is }wuüní. l-Wl' 
equiparada à dOH ~H~rv(mt\lári()H, a 
qual <' de nllt.un~za nwi" :·;ÍmplcH {~ 
lllaterül.l e exercida, ali;'lB, r:OlIl il.ll_ 
xiIio de CSCl'ev!.!n tr's 11<1 hili 1 auo:·J. 

NUH comarcas do intorior do Eli_ 
tll(lo, na sua m:1ioriu, OB cart.órios 
so acham paraliZ11'do8, de ha mui_ 
to, ":m vil'tudf1 da eriBc (mféeira e 
·de outros fatores eoniwt:irloH, São 
bem reduzidas as 1ransaçi)es de
pendentes d(~ c-ontl'a!os, hem limi
tadas as trammis~ões de pruprit!da. 
des imobiliárias, sendo tamb('Ul 
pequeno -o moviment.o dos ff1itos .lu. 
diciais. Ji]' tão 'diminuta a l'pnJa 
dos ofíeios de jIlStit,;:t, na móI' pal'te 
daquelas comarcas, quanto é n~r_ 
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to que muitos sel'Y(~ntltários, pant 
provo r á sua subsistpnda 80 da-s suaS 
familias, SfLO eomp('lido~. na.::! ho
ras vagas, a dedicaI" saas atividades 
a outros mistért's. 

• • • 
,E' pl'peiAO que o poder público 

tenha sempre em vista que os car_ 
gm; d~~ respol1sabilldade, como 01'4 
dos RPrventuárlos, dp.vF~m sür bnm 
n~munerwdos. Se assim não fôl', à 
medida que ~'e vagarem '(18 ofícios, 
irfto sendo ~les provido>! POr fun_ 
cionários de inferior idoneidade, 
flln antagonismo com nB atuais, flue 
constituem, hlcontestavelnwntc, Ilma 
cla::se digna e conceituada. Jus_ 
tificando a nossa afirmativa, cita
remos algumas refcrôncias, que 
muito enobrecem OR W~l'ventuários, 

fciLas IleIo ex-Corregedor G()!'al da 
Justi(:a do jt:stado, o ·('miIwnlc Si. 

Desembargador Manuel Carlot:!, em 
relatório publicrv(Jo no "Diario Ofi
cial", de 11_9_38: 

"Parece, além disso, que as 
interpretações propo~tas por 
esta Corregedoria, relativas ao 
Regimento de Custas, e que 
Wm logrado a aqlliesc{mela ge
ral, inclusive a do~ serventuá
rios, -- obviam os iJl(~onve_ 

nienleR provindos da reda'.:ão 
de certos artigos dn Hegimüil
to, podendo, portanto, H~r to
madas como IHl.He para () es_ 
tudo da matéria e 'uefinitiva 
solU<.;flO das dHieuldad()s", 

"Ainda aqui so patenteia a 
verdade do velho assêl'to de 
que um corpo de funcionários 
honf~Htos I~ c'apazcs iuflue vir
til'nes e qualidades em textos 
d('feit.uoso~ (em vál'iaH ('0-
man~as encontrei servcntuá-
rios que sislpmaticameutp in
terpretam o Heglmonto em 
favor das parte>!, aliviando a 
estas até de encargos 11~gíti_ 
mos) e que, por mais lwm feio 
tas que sPjam as leis, pOdL\ràn 
ser torcidas e inutilizadas, se 
caírem nas mãos de fllllCio
núrlos destit.uidos de [dando 
dade". 

• • • 

A('n~djtamn". quI"' .'H'ja lndi~q)f'n_ 

"úvpl, Plll faef' do 111U('HUI>!Ill() e da;{ 
llH'dldufI inovadoras dn llOVO (~{,. 

digo, () desdnhramonto da~ '-'ar:,:, 
<'iVI'Ü' dC'sta C:{Jmarca, T~."der-Fw_ül), 

entrdanln, adaptar u..-; varas afl~ 

ofídos, Bl'nl n('(;OHRjd,HJI~ de nUfllell
tá-Ios. 

Por l'xcmplu, si as varas fOrf'lU 
elevadas a dczPsRels, fundoHarú ca
da uma delas com um orfdo. No 
c<t:10 de sp!'pm p]evada" a doz€:, po
derfw flllv'jona!' U'{'>! vara:"! com 
quatl'o cartório:;, :t Kabul': 11 1.1\, a 
2,11 c 11 :Ln varas com o 1.°, () 2.0, 
o :L" () o ·1.<> ofíl'ius o uSélim, na 
rCRIHH:tiva ol'dem lllllllôric:l, as (],,
mais varas e eal'tôl'j()~. ('um a obl'i
ga1(',ria e equitallva dlstrihu!f::Ü) 
nos fflltO,'~. nns l!Xpn~~HnH jt'rmol:!, 
ali(ls, do art. 50 f' .·,I~US IHll';'lI;rafofl 
do I~'it.ado Cúdlgo, SPI':'L () ~)f,rvh.:o 
fOl't'nsll dividido, com Inda a igHal~ 
dad~, entre juizes fl ('i:'t'J'ivl\l's, 

No ramo ol'ranológieo, atualmell~ 
tc, fnndona cada vara ('om tl'(:>! 
ofí('fns, J;}1t'valldo-; e ,I s('i~ () IIU

mero das varas, podnl':lo fUll('jonar 
duas deRtaH com tI'('~ e:ll'LórioH. 
F~xemplifk:tndo: a lY· e a :.!. va
ras ('om o 1.0, o 2.0 I' () :1,0 ofil'loR, 
e Hs>!im PO!' diante. S(~, porvPlltn, 
ra, fon'm criluloH Jlli~es adjunto>!, 
com juritH1ir;ão plf'ua ou lImitarb, 
afim d(~ não ser a!tc'fa(lo o uú!tH'ro 
das vílras ~!xís1.ent.f's, Qll{~r no ra_ 
mo dvl'l. C/lIt:!' H(l orfanolóJ.d('o, 
continuadí.o Oel carlórlos a fnncb)
nar HáS I1\CRrn:ti'l ('ondl<:(-){~!'i at IHdK, 
sem l pr pr(l(~iso qualquer desdohra_ 
mento. 

• • • 
1'f~rmjnalldo estaI". ('onflldcl'a(,~Üf~t:I, 

espnramos que o sr. Int(~rvont(jr Fe
deral não deixará de atender, na 
}'nforma judiclária que eHtá spnrlo 
plahornda, à sit.uaçfw dOH serven_ 
tuários pm geral, {ln forma a nüo 
torná-la infl\JsteDI:ív(~1 ou mais pre_ 
cária !lo que o é na at.ualidade. 

Est.as ok curas linhaK só lt"lm por 
objnt.ivo demonst.rar HS razi)(\g n a 
verdado que militam f>!1I favor da' 
ebtRHP dos servidores da jUfltl<;a do 
l~sL"lIlo, selll tntetH;ft.O .llg-uma de 
melindrar a quem quo!' q ll(~ seja, 
maximé o p{)dor público, que temo" 
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o indeclinável ,dever de homena. 
gear a acatar. 

Altmentamos, com franqueza, a 
esperança de que o -digno c f'scla
l'ccido poder flue nos rege, hem 
orientado sohre a verdadeira situa
cião do funcionalismo fOrense do 
nosso gstado, não cometerá a in
justiça rle reduzi_lo a uma pnsição 
de inferioridade e pelllÍl'Üt, contl'M1-
tlmdo com a pl'estigiada classe dos 
oficiais públicos dos pafseA civili
zados, - S. Paulo, dezemhro 1939. 

Allrf'liauo Arruda. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Reorganizacão judiciária 
Falanuo sobre a crcação da vara 

dos feitos (la Fazenrla, reconhece 
() ilustre sr. Costa Manso, t10 111e
lllorÍ,;:t1 entregue ao governo eCita
dual, qlIe a medid". acarretará 11ma 
redução nos proventos dO-i escri
vães do cive!. "Concedo-lhes, en
tretanto - diz s. exa, - uma 
compensação, devolvend.o-Ihes os 
i 11\'cntári05; em que nfto 6ejam in~ 
teressaclos incapazes c a provedoria 
de residuo~. sem razão transf.eridas 
pam ;lS vara,:.; orf:mológic3!-i". 

O projeto cria dois cartórios de 
escrivão do~ feitus da fazenda do 
Estado e :.;crüo ê,:.;scs os tIl' maior 
movimento entre U~ cOl1gêncr(':~ elo 
civel. 

Os serventuários do civel p co
mercial, justamente alarmados C0111 

o que se pretende fazer, na anun
ciada 1"corganizaçãrO do aparelho ju
diciário paulista, acabam de dirigir 
1m} longo (' hem fejto memorial 
ao Departamento /\cltninistrativo. 
mostrando a injustiça ql1e ",c lhe", 
prepara. Para argtlnll'1ltar, cití111l 
o seguinte e ('xprt'J~sivo lllovimentl), 
de 1939, do cartório tlu 2.° oficio, 
de que é serventuário o dI', Raul 
de Almeida 11rado: }tO alIO pa-;sado, 
ns feitos distribuído", a ês~'(' carto-

rio subiram a 1.601. D~,,(' total, 
deduzindo-se a parte que o projeto 
('(),,,ta l\fallso retira, restariam 4<)() 

processos, - 11ma terça parte, por
tanto! 

De 1.(1)1 feitos, eralll: 
Execnti\·o", fi.scais da Fa-

íTlHh .... , .. 

Depart;L111Cllto dn Tralwlho 
:\Çilt'S da FaZC'lltb C' contrcl 

ela ....... , ......... . 
1<1. da municipalidade .... ,. 
Id. ela Fazenda Nacional., 

914 
SI 

40 
53 
45 

Tntal ....... 1.103 
Desfalcado em 70(). do sett tra

halho, C0ll10 poderão vin>r, soh o 
regilllC pre.conizacl o pelo eminente 
magistrado, os cartórios elo civel c 
clmwrcial? 

Naturalmente, o DepartanH:'1l10 

l\(ll1lini, ... trajjvo do I~;,tadn, exami
nando o projeto Costa 11<1:n50, não 
deixarú de suprir suas lacunas, cor
rigindo possiveis falhas, perfeita
lllente explicáveis CUI Ullla obra tk 
tal vulto. O Estado não de\'e, cvi
dc'ntl'1l1CnÜ', f Cl\'orecer U11" em de
trimento de 011t rOi.., , 

St' i~ Illi.:-itl~r crear lllais cartório,"" 
tndn deve ser fcito tirO sentido dl~ 
uma equitativa distrLhuição tk pro
\'cntos, SClll prejuizo dos atuais 
:-iC'rventuários, que, dcc1icadamcntC'. 
\'{>111 servjndo a jllstiça. 
(Da "Folha ,Ia Noite", 10-,,-40), 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Código do Proces!\() Civil 
Remessa de autos suplementares 

J, DE OLIVEIRA FILHO 

0:-; <lUtos sup]PuH>ntal't'.'\ si"ín 
rOl"tlladof':l ('tHtl a {'úpia da }wti·, 

1:;10 inicial, (l<! dt'ft'c;a, dOei la1Hl()~, 

dp qnaisqut'l' I'f'qllf·]'iln('nt.o~ {' 
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dos documentos que os instrui
rem, das cópias autênticas dOR 

depoimentos, t.ermos de audiên~ 
eia, despachos, senten~{lfi e ac6r
dãos. (Cod. Proc. Civ., art. 14 
§ 1.°). 

Dado que haja recurso para 
a superior instância, a prática que 
está sendo adotada é de sómentc 
s-erem remetidos os autos origi
lla:i.s, ficando os suplementare:; na 
primeira instância, resultando 
daí ficarem truncados OH complr
melltares, pois ê~tes continuarão 
a ser formados, BOR cartórios dos 
tribunaü, 'superiores, com os ac6r
dão~, instrução de embargos. etc. 

Se não existe uma disposição 
ordenanclo a remessa UOI'; autos 
complementares com os autos 
originais, entretanto sua obriga
toriedade deriva do dispoMo no 
art. 868, onde se dispõe que, de
negada a interposição do recur
so .extraordinário, o requerente 
poderá interpôr, dentro de, cineo 
dias, recnrso de agravo, que Fm~ 

birá nos antos suplementares, 
instruido com a certidão do des~ 

pacho denegatório. 

Para subir nos autos suplemen
tares, é claro que êstes precisam 
estar na in..,tância superior, mes
mo porque nTLO S'Ü póele concC'ber 
qu~ suba o recurso extraordinário 
em autos suplementares sómente
formad'Os elos ',acótrdãos, embarL 
gos, etc. 

Ha algl1ll1~h'i hipóteses em que 
Df/, autos supleuwntares deverão 
ficar na primeira instância, para 
nêles se instaurar a execução de 
sentença, üe:o:de que, o recnrso não 
tf'nha efeito ~nspen.<;i\'o (Cod. 
Proe. Civ., art. 890). 

Não 'tendo f)foito susprllFiivo, 
maR s(mlf'lltr tl{wolntivo, IlS apr
Jac:.õrs, rm det.rrmiJHulm; casos 
(CO(1. PrOl!. Civ., ar1. i'tJO), rarí'~ 

ee-uos que pm;,<-;a existir uma (~nl1~ 

eiliação para ° f'lltros8mpnto (los, 
"rts. RBO c 868 citados. 

No caso de roenmo extraordi
nário, nêssp~ casos, procrc1rr-sr-iÍ 
da s{'.!:.~l1illk forma; (JS autus nri
ginail'! baixarão 1Í. inHtílllcia infe
rior, afim de aOR mesmos se fazer 
jt1llç{tn de todos us atos e termo~ 
da execução, que foram pratica
dos nos autos snplemt'Jlt,ares, e 
que, dêstes, serão (lescntranha
dos j aos autos suplementares far· 
se-ít juntada ele toda a parte ,<-;u
pIement.ar corrcspondf'nle ú ex('
eução, c quI:' ficará em nvulso. 

Em seguida., () escrivão de pri
nlf'iJ'a im;tâllcia enVial'[l os auto,.., 
Huplemclltal'CS, aSlüm l'ecompos
tos, ao 'rribunal, onde aos me.,,
mos far-se·-ú juntada da. paJ·tt~ su
plemcnt.ar que aí tambeIll fical'ú 
avulsa. 

Completos assim os autos su
pl·(-,lIlülltilres, nêles seguirá,o agra
vo deneg.atório do recurso ex
traordinário. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Feitos da }'azenda 
.. A concentração lIe serviços du

ma dderminada ord(~m (wr 
mãoS' privil(~giadas não tem 

ju sf i f i('(tl; va '". 

o Dr. FJorivaldo .Linhul'cl'l, 
quando secretário (lu JUf.i.liça, lHli
xou um decreto qUe dispunh<l t 

lIum tlo~ scu~ dispositivo,", sohl'f' 
a Lransformação do cu-rtório dos 
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leitos da Fazenda em cartório do 
13.0 ofício do -civel c comercial. 
O ilustre jurista entendia acerta· 
da aquela providência, que, tliga
,:e de p'l.;sa~!.em, coU;;,'1I1Iava real
mente interesses gerai~. 

Tudo Se reajustava <1 contento, 
quando o general Waldomiro de 
Lima, no governo de S. Paulo, 1'C' 

wlveu restabelecer o cartório dos 
fdtos da Fazenda. 

Mas as partes atingidas, pl'inci
paIm ente os advog'a,do~, manifes
taram·~c descontentes. Sobre êsse 
<lssunto, a reportagem do ·'Diário 
da Noite" ouviu o dI', AUJ'cliano 
Guimará('s, advogar1o no nosso 
fôro c autor de várias obras ju
rídicas. 

Um decreto que satisfez interes
ses coletivos 

·'0 decreto n. o 5128~ ,de 23 de 
Julho de 1931, ,de autoria do emi· 
nente juristâ, que é ° sr. F1ori
vaI cio Unhares, veiu ao encontro 
de n('ces~idades que se faziam 
Bcntir de fórma impressionante na 
diAtrilmição da just.iça, em pri
mcÍra instância, nesta, Capital. 

Dentre o.utros dispositivos de 
alto alcance, como o da criação 
de três vara~ cíveis Co.m a atribui
ção. própria dêssc8 jUiZO~9 a extin
ção. da vara eleitoral, a ereaçãn ,de 
novos cartório.s, etc., tramJo.rmou 
êstc decreto. o. cartório privativo. 
,108 feito", da Yazcnda em ] 3.0 do. 
I'ivc1, (levenrlo 0.8 feito.s, qUe dC'll'· 
de pntão sc iniciassem, ser di8tri
}mido8 por todo,:", O~ C'scrivães do 
(·ivel. 

E~sa tuedLda, cquitativa e fad
litadora do trabalho. t1al'l parte!'!, 

já vinha aparecendo. como. van
lajeAa e de utilidade indiscutí· 
velo 

Em leis anteriores havia dispo
... itivos cstatuindo que, po.r mo.rt<' 
nu desistência do escrivão d(}!'l 
ft~ilos da Fazenda, pa's~aria o. car
tório a ser do cível c comercial. 

Restauração rio aludido eartório 

---- '"Dêsle mo.do., bem reeehido.., 
por todos, o. decreto de 23 ·(Ie 
julho d(~ 1931., que. entre .!!eUf!! 
rlLspositivo8 salutares. contava o 
que traot"formou o. e~rtório priva· 
I ivn do.:"'. feitos fIa. Fazenda, em 
cartório do. eivcL não 'podiam 
acolher, cotn s:litisfação, o.H advo
gados, os cscrivães e, todos quan
tOR tt~m intcre~ses prcsô's- aos exe
cutivos fiscaiB, li lei n.o 5.854, 
fIe 1.° fle Man;o de ]933, do Ge
neral Waldomil'o de Lima, que 
r('_~tarou o pl'lvilégio do ca'rtório 
dos feito.s (la Fazenda e mandou 
llistrihnir aOM doi?' eartúrioH de 
acidentes no trahalho Os cxC<!uti
VOH fiscais da municipalidade. 

Privilégio absurdlo (> sem razão 
de s~r 

- •• A concentração de Bervi· 
(:os rle uma determinada ordem 
em mãos privilegiadas. não tem 
ju,;tifkativa, senão quando im
poMa por exigências tln serviço 
púhlieo, em cujo beneficio {>; es
tahelecida. 

AJiá~., o:; acidentc8 no trabalho 
011 infra<;óes fiBC",iR niio são iU8tl· 
tutO:4 de (limito que deman.dem 
mugiBtruIlo.8 üHpccialisados, flue 
não pO~8uimol'., nem mesmo para 
ramos muito maiA amp10!, ilU~ 
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portante/iJ e complexos do ,direito. 
Haja vi~ta o comercial, e nê8te~ 
o falimentar, ou, no civcl, o di
reito de ~uccssão ou o da família. 

E' que o direito, disciplina de 
equilibrio e ordem 8ociai~~ deve 
constituir equitativa diBtribulção 
das porções dos bens da vida que 
por êIc nos é atribuida c 89SCgu

l'ada. 
E sendo, em, essência, um úni

co, deve, na sua atuação, median
te a organização judiciária, ter 
em mira a distrihuição ,da justiça. 

Don.de ~ e nunca é de maio!! 
repetir-0!3c - .precisar ... cr eficien
te, c, poie:, rápida, e barata. 

Acumulação de serviço 
prejudicial 

"Ora, numa Capital como a 
nO.Q,sa, de grande c soberha intlúl'!
tria, de movimento intenso 'C tre
pidantc1 como admitir-se a acuo 
lllula'ção fIe fcj,tos em varas e cal'· 
tórios .privilegiados, com sobre· 
carga a funcionários, excNW"O dc 
~crviço ao magiBtrado e pcrda de 
tempo, e atrapalh 'çócs, e mil e 
outras dificuldades e desvanta
f!;('n~ ás ,partes? 

'Não cODi'lotituindo os executivos 
fiscais, oU por multa, assuntos 
qUe requerem conhecimentos es
pceializadofi tios mag-istrados, c, 
muito nlcnOR, dO g eSCrlVuc:-;, é 
óhv.Ío ·que dcv('lllo~~t preferir a sua 
rlistribui<;ão por todos o .... juizes c 
cartórios do civpl, como ocorria 
Roh () regime ria lei Linharcs. 

Isto, no interesse ·da própria 
Justiça, qne nunca foi nmiga de 
privilégios a favor rlêat,':< ou ,la
queIes, elU detrimento de onh'08. 

Interc!1SPS a d(~f(';ndcr 

'óIg-ualmente, SC, por um 
lado, a~ partes precisam ter seus 
direitos garant.idu", e 81'\8cgurlldof'l 
- ~ Cf por cfite a~péto, iuconlesta
vel t; q:ue a di.'itrihui,::.ão por toda~ 
as varas e cnrtórios é ,Ie utilida
de, não ·só pelo lado material (' 
de I"('onomia de dinheiro eten°.' 
po~ como pelo .lado HlOrnl, por
quc o rritf-do do julgador tende 
a PC aperfeiçoar e upllrar-~c; por 
oulro~ lucl"tull tambem os juizes 
e OA ,~s{'rI"aes, que receberão, 
cada q:uaIl o 6CU hom ou máu qui· 
nhão lla atividade hulividuaI c 
AOelal a que Ele dedicam. 

AAl'1cgura-nos quo{' li lei (lo ge
neral Waltlomiro. trautJ.formando 
a 7. 3 vara cível em vara priva
tiva, ~oI]('entrará na lllC,,;rlla cerca 
de trinta mil exccutivo.'5 por a110, 
número <I que (~orrelipondem O" 

feitos desta natureza, anualmellh'. 
Ora, haAt.a a (~nuncia(ão de"la 

cifra, para nof'l flil'lpenAarmoR ,de 
maiores CFJclar('ciuH'ntoA. f..:st(~ nú
mero. só por si, .'1.uliCnla os incon
venientes ,de uma tão grande 
acumulação de proce~Ros em vara 
e cartório determinado". 

A,lemais, não !-Ipriio t~~'t{'~ pn
vilégioL5 11m IIlTf"lllcilo ,lo ('on
tcneioRo admini"trativo_ ,~om fun
cionarIOR (~ JUI7.Cf.! (}lH', poderão 
terminar anhaJIIln qlW o poder 
puhHeo Flemprf' p.",lá ('om razão'! 
(Do "Dial'io ·da Nojt(""~ 25-11-·33), 
•••••••••••••••• e ••••••••••••••••••••• 

No;;; (,ílSalllelll(l~ "in ('xtrellli~" 

úio di.'ip{'nsá"rl~i~ a~ forll1alilla,J,~s 
preliminares ~l cclcbrnçiío do ato, 
que po,Ierá !wr f~ferna(Jo à noite, 
perant(' quatro ll'Atl'munhal'i quI':. 
~Hiballl lêr c escrever. (HRf'v. tlOit 
TribUlllli.", 4S/324). 

I" 



Legislação 
Decreto N.· 6'()55, de 19 

de Agosto (le 1933 
Regula a concessão de licenças aos 

funcionários e empregados públicos civis 
do Estado. 

o General de Brigada Manoel de 
Ccrqncira Dalfro Filho, Interven
tor Federal, inJ-crino, no Estado de 
São Paulo, usando das atrihllições 
que lhe confere o Chefe c]n Go
venw Provisório da Repúhlica, e 
considerando que a lei reguJad()ra 
das licenças a fUl1ciollÚri{)s c e1ll

pregadus púhlicos civis dn'c sn 
l1niforJl1f', 

Decreta: 
Ar1".' 1.0 -- i\ liccnça, conÇ{~djda 

pt'lo p()(1er competente, é, em regra, 
{) único motivo pdo (lUa1 os f1tll

cionários c empregados púhlicos de 
qualquer catcgDria poderão inter
rompe]' o exercício tbs funções do 
cargo, e deverá ser requerida den
tro de oito dias do i1licio das faltíls. 

Art. 2.° --.- São COlllpC'tt'l1tes para 
cnllcec1cr lice.nça: 

a) 'Os secretário . ., ele Estado, 
até doze mêses; 

iJ) O Chefe do Governo, por 
tllalOr prazo; 

c) O presid<'l1te elo Tribunal de 
Justiça, ao pes''ioal ela fcspecitva 
Secretaria; 

(I) O Procurador Geral do Es
tado, au pessoal da re."'pectiva Se
cretaria e ao:, memhro:-:> elo ]\Iini~
téria Público, até doze mêses; 

e) 05 diretores ger:tis" ao pes
soal da~ Secretarias de Estado, re·· 

partições depelldente::; c lServiços 
aIlCXO'~, at{~ um IlIês por ano; 

f) os jll1izl's dt" direito de todas 
as comarca'·, e o~ cürrc:gcdores nas 
de mais de uma v~tra, ao" serVCll
tLlárins (k justiça da rc~)pl'cti\'a cir
C1t1lscrição, até dez dias por ano; 

g) os juizes de paz, aoe; escri
vães c oficiai:1- du juizo do distrito, 
até dez dia:.'; por allo; 

b) os diretores dos dcpartamen·· 
tos autúnoll\os, aos respectivos fllll

cionúrios; 
i) :li:-- l\-l('~as das Camara) LI:'.

gk-Jativas, nn {lcs,-;ual das respecti
vas Secretarias. 

Art. 3.° - .. \s lict'nças scrào con
cedidas: 

;I} ptll' lilotivo de !l1olé:1tia do 
fUlICiollúri() uU de pes-súa. da sua fa
lllilia, a!l'lldclldo-."w COlIlO tal: (J 

C()lljlll-':l', jJai" e -cilhos; 
h) p(:r (/tttro qll:J!qltl·r motivo 

alcllclive1, ti jUiLü da m1toridade 
COlll[)(-·tcute; 

(') !lOS (1c!l1ai~; casos previ,-,to,s 
nê.,tl' [)cCJ"('!o. 

§ I." -- () l",dido de licellça pllr 
IlH/léstia do fUllciotlúrin 011 de pl',.;
stJJ. d~i , . ..,Uél família, até U!ll mês, de· 
vidamente instrl1ido com atestado 
\J1édicn, podl'fá ser atelldido, inde
pendclltl'IlH.'lltl' (h, illspe\~1O de saú
dt', SCll,!O esta ohrigat/-JI"ia, (J11and() 
l11aior fúr o praw, ou quando ~u 
licellças, já concedidas, com a im
petraeb, o exCt'dam, dentm do pe
riodo de um ano. 

~ 2.0 -- A insprç:io de ,saúde será 
procedid:t p()r um::!. junt,a de trb 



238 Leglllllçí\o 

llléclicos do qnaclru tlo funcionalis
mo, formado a juizo cio Governo. 

Art. 4.° - Toda licença é COII

cedida com a cláusula ele poder u 
impetrante gosar dela onde lhe 
aprouver, 't, '~alvü os casos l'xpres-
50S, nêstc Decreto, com a de reas
sumir, em qualquer tet1lpo, o exer
cício do cargo. 

Art. 5.° - O funcionário que 
obtiver licença para tratamento de 
,",11U saúde ou de pessoa da. sua fa
mília, 1105 termos dê-'it{~ decreto, so
frerá os seguintes descontos nos 
seus vencimentos: 

,a) da gratificarão, até quatro 
mêses; 

b) da gratificac;üo e da quarta 
parte elo ordenado, de quatro até 
oito mêsc>s; 

c) da gratificação (' da metade 
do ordenado, de. olto até dez mê
ses; 

(1) da gratificação c ele três 
quartas partes do ordenado, de dez 
a doze mêses; 

e) dos vencimentos, si por mai-:i 
de doze meses. 

§ unica - A licença de que trata 
~ letra "b" do artigo 3.° não po
derá cx,cerler de seis mêses em cada 
período rIc trôs anos e acarretará 
a perda dos vencimentos. 

Art. 6.° - A 'luarta parte do or
denado, a que tt"m direito os fU1l

cionários com mais de trinta anos 
de serviço público. não será levada 
em 'conta, para o deito dos descon
tüs a ql1e ':ie refere () ,Irlig\l ;;nte
rior, si a licença não exceder de um 
ano. 

Ar!. 7.0 - O tempo de novas li
cenças, hem C01110 o da:; prorroga
ções, dentro rle um ano do. inicio 
da primeira, será computado para 
o cálculo referido no artigo 5.°, res-

~a1vadus os casos pI'C\'i,:;lO,~ llOS ar
tigos 9.0 cIO. 

§ único - O tempu de duração 
da. licença concedida I1n~ termos da 
letra "h", do art. 3.0, não influirá 
para o efeitu do cálculo a qUt' ~c 
rdere o artigo 5.°. 

Art. 8.0 - São cxcluidas dos vell
cimentos do~ funciunários licencia-o 
dos as gratificaçôL":'; por aurncnto de 
t rabalilo decorrelltes do deSDobra
mento de Cl1r~os ou ele acumula
<;;õe:, de ·cargos, bem COlllO as gra
ti fioações eSpeCIaIs de qualquer 
natureza. 

Art. y.o - Em cada período di.' 
rkz ;'1111': (k {'('l1til111n C'~~('rcíci() (1 

fUIlCl01lário terá direito, mesmo que 
n;lO alegue moléstia, a uma liccnça
prémio de seis 111i"ses, (lue pOfkrá 
gosar (k~ uma só vez ou ('111 pare
Ias. Os funcionários d(' ensill(J 
COI1l direito a lic('11ça dêstc artigo 
S(') podcr;lO gosá-Ia elll três períodos 
iguais, OH lllenOs. 

§ 1.0 - Essa licença não acarreta 
desconto algum nos vencimentos, 
nem tSerá deduzida do tempo do 
serviço. 

§ 2.° -- E' facultado ao ft111Cio· 
lIário que até a data do presente 
llc(Tcto houver ohtido licença co
mum para tratar-se, tendo direito ;, 
licença nos termos di:ste artigo, 
contar o tempo sem a interrllpç;tO 
ver! ficada. 

Art. 10. - O funcionário U11 

empregado público- que, ,('ontando 
cinco a:llOS de efetivo exercicio, for 
atacado de hemiplegirt, paraplegia, 
alienaçfio mental, surdez ou ceguei
ra iminentes, ou de !11oIé3tias con
tagiosas ot! repugnantes, tais como 
tuberculose ou lepra, terá direito, 
até a um ano de licença, com os 
vencimentos, podendo sr-r submeti
do á inspeção Hex-oficio". 
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~ 1.0 - Findo o ann de liccllç,a, 
~crá ü funcionário de novo subme
tido á inspeção de saúde, e, si se 
vcri ticar que não o;;tá em condi
ções de exercer o cargo, scr-lhc-á 
concedida nova licença, C0111 o or
denado, até ma,is um .1110. 

§ 2.° - Ao funcionário atac'ado 
de moléstia. de llotificaçào compul
,,,ória, de acôrclo com o Código Sa
nitário, ou que, pelo seu estauo, llC

ceS'sitar cle hospitalização, poderá 
ser cUIlcedida licença, até três m(~
ses, na,s, condições clê5te artigo. 

Art. 11. - O funcionário que 
estiver liccndadn, llOS termos do 
artigo anterior, poderá ser SUllll1C

tido, em qualquer tempo, :i in~pe
ção de saúde a requerimento pró
prio ou por determinação da al1 to
ridaue competente, c' voltar á ati
vidade. si julgado apto para (J ser
viço. 

Art. 12. -- Decorrido o pr;\zo da 
segl\11da Ecença, de que trata o art. 
10 e seu parúgrafo primeiro, si se 
verificaI" que () mal é incllrávl'l e () 
funcionário nüo tiver direito á apo
sentadoria, ser-Ihc-á concedida' li
cença cle uur,açãü indeterminada, 
com metade dos vencimentos, até 
que complete o tem pu para aposen
tar-se. 

Art. 1.3. - O funcionário licen
,ciado, no:; termos do art. 10, não 
poderá rea~sumir o exercicio do 
cargu, sem prévia .autorisação c\.,
crita da autorida.de competente, :í 
vista do resultado da in::;peçáo mé
dica. 

Art. 14. - A 1l1ulllCr que exer
cer qualquer emprego público, po
derá requerer licença de duis ll1e~ 
scs, com os vencimentos, corres
pondentes ao último mês que 
pre<:edc e ao primeiro que .stlcedc 
ao parto. 

8 único. -. No caso de ahorto, ou 
parto pr<'maturo, a licença será de 
\1111 Illl-J:-: (b data que a t'le ~l' ~('guir. 

Art. 15. -- A lic"llça, em cujo 
goso ü:-otiver () funcionário, n<1o se 
illTc..'lTOlllpC: CUlli a :-iH;.t promO(;:lu ou 
rellloç;lo, ,C011t inllanc10 l':lc a perce
her os vencimentos do f..:~tl·gO t'tll 

qne foi licenciado. 
Art. 16. -- Caduoará a licença, 

sempre que o impetrante lÚU hou
ver entrado no guso Lla mesma, 
dentro dos quinze dias que se se
gUIrem á publicaç;l.o elo ato nu ór
gão oficial. 

Art. 17. - O funciunário du ("11-

sino (il1e, estando e111 goc-;ü de li-
ccnça, dela dcsj~tir para reassumir 
o cX(:H:icio do cargo, dentro dus 
(ll1itlze tli,k; (lHe prcc("(lcrClll ao pc
rÍodo de féria.:;, penkrú (, direito 
ú gratificaç;LO a cla~ corresponden
te, l'In Lcncficiu da Caixa Benefi
ccnlc dos FlIllcion[l.ri(;s Públicos. 

.\n. lR As tlisposiçõ{~s elu 
art. 3.0, letra "a", du prcscntl' de
creto, !J(\der:to StT l'xten.,i\'as, ;t 

juizo do C;ovcrno, ao:-> fl111Cio!lúrio,,", 
illter i 110":; , suh:-otltntus ou -extrallU
llll'rúrio:-i. 

.\rt. 19, -- nstc dc'creto entrará 
em vigor na data (la SUa publica
çao. 

./\.1'1. 20. -~- Ficam revogadas as 
disposições de leis e (lccre!(w.; C(1)

cernenks á matéria reg'ulada 11IJ 

presente decreto. 
Palácio do (;(lvcrnu do E;;tado 

d'c São P<1.ulo, aos )9 de agosto (k 
1933. 

(a:1.) Grn. Manoel de CcrqucÍra 
Dalt"o Filho 
Carlos V ilal'l'a 
A. ]',f rirei/es Reis Filho 
Tcófilo Pern:ra de SOu:J{/ 
EngÍ'nio LrfhN'e 
José Masrarenhas. 
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Decreto ll. 11.068, de 26 
de Abril de 1940 

Reorganiza o serviço judiciário 
do Estado, para os fina do art. 
1049 do Código de Processo ei
vil Brasileil'o e adota outras pro
vidências. 

o INTFJRVENTOR FEDERAl, NO 
ES'rADO DE SXO PAULO, usrrudo do 
fluas ntdbuiçÕl1S, (le ('onformidurlc 
c,am o art. 6,°, n.o IV, do dcereto-jrj 
n. o 1. 202, do S ue abril de 1930, t~ 
n08 tt'il'lnOS dn, Rl~snlução n.o 029, de 
1n40, do Departamento AdminiicJtl'ati
VI) do Esbdo, 

Decreta: 
TíTULO I 

Reorganização 

CAPITULO I 

Tribunal de Apelação 

Al'tigü 1.° - O Trihnn;l! de Apela
-:ií,o, órgão SUprfDlO tln .ru~tiçn ao Eg
bdo de ~ão Pnulo, ('ompõP'IH' de :Jti 
jLliz.es e divi(lt~·,sc t!l!l dua:'! NC('(:Õf>:'l, 
lima. Criminal e outrn Civil. 

~ 1.0 --- A Scc~ão Criminal ::;ubdi
vide-si' em duaA Câmara:'! Cl'imin:\is: 
--- Primei ra e Segunda .. 

~ 2.° ~ A Secção Civil subdivide
IP l'li dois Grupos ,(le Câmftrfl.fI e cnda 
um dêshiS em duas Câmaras CiVis: _'o 

Primeira c 8egurllb, afl !lo Primt'iro 
Orupo, e Terceira e Quarta, ::tA do Se
gundo. 

§ :1.0 ~ A atu:!l ~kxta Cumul'H p:IS
~n :1 S(ll' a Segunda Câmara Cl'iminn I; 
a :ltual Quinta Câmnra passa a fiel' :1 
Pl'imeil'ft Câml1r::l. Civil. As demais 
Câm:1f:ls conservam :.l rcspeetiva nu
mOl'açã,o, ael'Pl:lcida do qualificativo 
Criminal Ol! Civil, tll gnu do :t Secção n 
:t que pf'rtencerem, 

Artigo .'!.o ~ () pl't'sident.e do 'l'l'i. 
hUll[ll d(· Apelação será talnLém o pro
sidente da Secção (,dminal o d~lS res
pecti"u;;; Cúmaras. O vice-presidente 
Iilel'á (l prpsidentf' {b Secção Civil, 
hem COUlU (las respectivas Câmaras l' 

(l!"npos de Câmaras, walvo lllJij .iulgu-

ltwnto: .. til' agl'llvo d,) df'.'IpaclHI qllH 
não ;tdmi1.i1' ['('vis!:t «('órligo dI' rJ'(j~ 

('('.'1S0 Civil, :11'1. SôO) - t~m que :l 1')'( •. 
Ri,d{l,nd:l, erll)(!l'fl no prcsi(lun1.r 410 '1'1'i
lJllnnl, (jlU' li o l'('lntol' do ;1gr;IVO. 

Artigo :l.0 - O COl1:'1elho OifJcipli· 
IHH' d;l Magistratm':l. [IllfL'J:J. :J. Ilpll<mli· 
Il:H'-Sf' Conselho Superior da Magis
tratura, NlIn a~ atuais ntrihlliçõ/'s, :\& 

(la Comissão d<, Pr()mo(~ões, cl'il::tdll 
ppjo' ar!:. 6,° rIo <lcl',)'nto TI.o fl,31~, tI(" 
10 dn jUllho (1(' lDaS, que fira supri· 
mi (l:1 , (' IlI:Üi'l fl'l Hegninto,'i: 

:1.) - aprovar o qnndro gN,d dt) au~ 

tiguiJndc dOI;! mngi9t.rl\(lo[.; e julgaI' ft~ 
1'('(' la mat!õro;; ('OJl tr;l êl!' ~I preseu tailns; 

b) --- julgal' as cxeoções di' 8118p,ri
I:ão op.osta,'! a08 jUi7.f'8 (fe direito t' 

SIIIHltitutOfl) I' ('Onhl'el'I', Pln fH'grerlo de 
jll:-iti<;a, dn !lce][lradn pOI' ltlotivo:i iu
j,írno,'o!, t)n 1'('1'10,'1. do art. lI!!, pal'ágrn 
f::9 . 1.0 e :.!.A (lo nódigo de PrOCl~S'!O 
(,lVl] ; 

I'.) I'(:lllvnt' os juiz('s da'! \HlIl;lli-
~h(k:i por illOoHcl'vi'ill('la (lo pl'n:/,O, llO!'! 

t[~l'mll~ tio :11'1. :)7 {lo ln(>:,nw Código; 

(1) - julga)' O~ l'OllC,lIl'SOS de títu" 
los par;t :1" llomc;1~Õ{1H (1(' jUIZf','1 :illh~· 
j 11 u\os l' 'l('l'\'('llt,u:'!rio" 11(' ju"f.iç:l; 

C) prestar Ülflll'1l1a<;,ües :iôbl'c O~ 
p(,didof> 11(> permuta do .i\ljZt~" Je, di~ 

1'1'11:0 e juizcs suh;.!titut.o,'l, 

P:uúgl'nfo úniw --- O Consnll!o Hu· 
])(;l'iOl' da Magistr:ltlll':l :,;or;í ('muiti
tuido pPl!l pl'osidonto 110 'rdbllllal de 
Apela<;iio, IJ,('h, vi"r-pl'('sidentC' 1-' pelo 
('()nl'gedoJ' gemi da .rll.~tjç:l. Fundo
ll~!t'{l. :-lo], a ]lJ'üsitlêtll'ia do pl'lltleiJ'll, 
!1t'ITitldo I'OIlHl H(~("rt'tári() () seglllltlu. 

Artigo 4.° H-rs:-J:dv:ula,:1 hipóte 
se ,lo 1I1't. 12, ~ 8,'" () d(,st~mbal'gad()r 

011 jlliz (lo direito, que tiVHI' posto () 

sou visto HOS auto;.!, fl(',l'ii ('ot\voI':ulo 
p:ll';). tom:]t· parte !lO julgament(J, ain 
da que f,pnll:1 passado para ollll';t ('â 
m:l1'n, ou deixn!lo :'1 f>uhst.ituiçuo. 

Artigo :).0 --- AI&m d~IR ntuai" ~ttl'i_ 

IJuiçõe::J, não modifl(~adl\S por êstl' de
I'reto·lei, coutpel(': 

_-\() Tribunal ]Jit'no, P!'(jtl.'S~íH 

t~ jnlgal'; 
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a) - A!l O'lt;õe!'l fl'~("isô]"i,H'; dus /i('llR 
:H'órditos; 

I,) Os llt,1I111:j(11)~ di' ~~gur:nl\:;:l 

(:'ont.l'a ato~ do próprio Trihnnal, (Ins 
Runs SceçêJ.os, do COll!lC'1I1O Hupol'iol' 
da Magistrlltura, do lll'o:-lidellte do 
'rrluunal, ilo eOrl'egeuol' 1;01':11 (1:1 .Ju~ 
t-i(~a, do St'Pl'etál'ios do Kibdo, (~hef(' 
!lo Po]Íein, Pref.(~it,o (]a Cupittt! t' JI("II

('uradol' gOl'Il1 {lo Est:Hlo; 

(') - O~ eonflitos de .iuri!1di~?to ('U 

tl'C :11:1 ~eeçõe8 ou ontre Câmnrnl'l {lU 
!lrfwmblll'ga'dores til' Secções: difel't'll' 

tr.'1, :lsRim (',0mo Hil dúvidal:l, que Sl' 
Hão manifestem t'm fórma de ('onflito, 
stibro distl'ilmiçfw, IJl'PVvIH,:fto, eOI1lJlO' 

têur.ia e onlC'lU do g(1rvj~o, (,Ill 1l1:J!?
Ti:! IIni'- suns :lt.ribni(:õt'.'!; 

d) --- O!l eOllflitos :1 que illud1~ o 
:1 rt. 14H, nY 11 do Código de PrOces
so Civil; 

r) - ns :lt'glliçÕl\'1 de itlt'ollslitne-io· 
mllida,t1c d(' lei (lU de n!o, do fJl'l\!li

dent.e da. Hrpúhlil;H «'()u~tjtui<:ão F('
Ilpn:l, nrt, DO); 

f) - ll'l revistas, quarHlo a dt'1'j8tio 
l'e('.onida fôl' do 'j'rilllllctl pleno, ou 
quando, fiE'!1(lo de Hr(·~ií(), (hupo \lp 
Cúmar:HI OH C:i.m:ll'll, f DI" indiead:l (',0' 

lHO divNg011te de(,j.sfto do '1'l'j!lunal 
pleno, 11(' outra Rel'~rlO, ou (t(: Grupo 
d!~ Uâmnr[Js ou Câmara de Secção di· 
fpl'cn!e; 

g) -~ il.:l l'f'visõos edminnis, l]u:lIldo 
:-.; .'1CutrllçH (',Olll!pntltól'i:t (ôr do '{'ri
lllmnl pleno; 

11) --- IH! exeeçôe., d.l~ ~u8IJ1eil.:iío oJlo-'1-
bs :l, dest'mb:ng:Hlol', llas mntél'i:1s dll. 
(~()mp('têlJ ('ia do rrl'i buna 1 pleno; 

i) ~- os emhargos iuft"illgcntcs ou 
llc nulid:Hlu opostos ;lOS ,.,ell!'! :I('ó1'

dâo:i. 

rr -- A caua uma das Hfjc,~.ues, pro
"I_'~SIU' (' julgar: 

:1) ---- os eOllfJitol!,! ('11 tl'C ns l'eslwdi
\'118 Câmaras ou os IoJCUS Juizes, bem 
1'01110 as dúvidas, que se nuo mani· 
fl!stern em. fôrma, de l'onflit.ü, sô!Jre 
distl'ibuit,:ü.o, prevenl}uo, eompetêneia 
e on10m de serviço, ('UI mat?ria'l dnf! 
suas ~tlribuições; 

li) a!l ruvisÍ<lf!, quando {Ôl' ,1],0· 

g;\,rl'H dh'cl'gênt"ia cu! l'C i:lo('i~õe:"l da 
l-!C(',C;ILO t' rI(, qUH Iq11('1' Il:il'! ~U;j~ (!nnl:l 

J':IS ou iI('~t:!!'l: Dllt,re .~i: 

I') -- O~ mnll(1ados de 8('guraul;a 
('()IÜl'a :d,ol'l de alguma dali 8uas Câ 
1IU11'Hi\, n rupo::l dI' CI1HHll"i(S, do lieu 

]1j"i'sidi'1l1t' l>n do,> 8elr~ juíz('~. 

lU -- .\ I:-i('{'j:iío Civil, pnH:('lIs;n r' 

jlllg:1r: 

~l) :l~ !1t,:ÕP,"I I'CSl'i."úri:l~ rlp :-Ieu-
h'nça~ lliío e(lI11vrc('udid:l.i nll lotl'!iI 
":1" do n,o I; 

b) 0':1 ('Ulbarglls inf'ringl'Jltl'll ou 
d~ null(h!(]e 0lwsffl,.J :10:0; IH'1I1'\ :1("Íll' 

cliio,~, 

1 V A NC('ção CJ'jnlÍlla.l, pl'oces,,:! I' 
e julgar :15 (',IlUSUS q\W, segundo ale· 
gis!nção vigente, pert.eut'i::IllI à Pri 
l11l'lI"n (' ~extn CâUlnl'as ('rrJ flt'>iSõel'l 

(·onjunt:1s, 

V --- A nula UJU tlO:i Urupo!'l d~ 

(:'fttnHI'Wl) pl'()(·t'SflflJ' ,(' julgaI' os ('tllIJar'· 

gns infringl'nteiJ ou (le nulidade opo~· 
1.('~ ;1 ;]('t'Jl'rliíoq das S\W~ ('únJ;lrn,ll. 

V] -.- Ao Tribllnal plt'lJO, :IS H('I'-
1.:1JI':'!, Urupu:'! li!' {,'âUWl"llS, C;}mill'as ou 
!lll'UIII.'I, jlt'O('l':>M:1I' I' julgai' n~ emb:ll'

gos d" IIP('];ll'<I(;ão OP()sto~ aos J'esIJt~e

tivo:i ;l('órufio!l. 

Pal'iígl'ufo únieo ---- A eompetênda 
11;\s ~Úlllflras p:nn o jnlgalllllnto d:lll 
:lJlPl:lt;()(,S l'Í\'eh~ (' NiminniiJ, dos agl':l 

vos dH pdiçüo H instrumonto (' do!! 

1"Ü(~1It'80.s el"iminaig mn Sl'utir[o l'í!ltrito 
illtrange :11' decisõc! do,'! juizell'l dtl di 
l'eit.o tituJ:l res dt, \'ar:IR l' dOI! seu:>! 
:1djUlltOM, 

Artigo ti.o A ai~tt-ibuição do!'! 
f(lito,'1 far-se·à de aeôrt!o COJll o Ht~gi· 
llleuto Inlol'llo do 'rriJmllul, OlHJeI'Vu· 
tios (f~ pdneipiol! du art . .'In (lo Cf! 
(ligo til' T'I'ocesRo Civil. 

,\ rtigo 7.n Os deSelllhal'gadol'~1I 
da He(',ção Criminal funl'ionrtriio como 

rolatores do.'! "HablJ:IH C'OI'PUS" ol'igluú
dos e UOIl l't'eur,~os Ut'o "II~ber.L., (:01' 

Vll\l". 

I':Húgl',lfo Ulllt'O -- O pre~identd d(l 
'r/"jtJlln~ll de Apu!:1ção pl"Ol'f'S~HrÍL êl:l-
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tps feitos até fir;Ht'lll }1l't'l'al'adlls r:1t":j 
o julgamento, 9C'ndo, C'lItão, dist.rihui
dOI!. 

Artigo R.o ~ Os :lg\'IlVnS de peti
ção (' d{, instrumento ~wrão julgados, 
na Câmara a que forem distl'ibuidos, 
pelo relator e pelo (lesembargadol' 
imediato, na. ordem da anliguid:ule. 
Havendo divergêuC'ill, intervirá Unl 

terceiro dcsombargadol', obllervando
so, iguulmentr, a ordem ,de antiguida
de. Se êssc terceiro juiz não profe
Til' logo (1 seu voto, ser_lhe-à dado ti 

prazo de ~inco dias. 

Artigo 9,° - As apelações dVL'i~ 
lerfLo julgadas, na Câmara u. que fo
l'?lll distribuidail, pelos .iuize:; relator 
e reviso!'. Rt~ ê~ües não fOl'!~Ill eOIl
cordes, votal'á, como desempatador, 
li juiz que se seguir na ordem do au
tiguida(ll'. Neste caso, Sl' o desem
patador não proferir logo o seu voto, 
t\C'l'-lh(--à dado o prazo de einco dias. 

Artigo 10 - As açõct.; rL'seisóri:lS de 
scntCllçll.<l s0rttÓ- jlllg:úl:I.'~ pPlo rC!iltol', 
() I'cvisOl' e os dpmais juiz.'s do 'fri
hunal V1elJo ou (b St'r,ção Oivil, se· 
gundo o caso (art. 5. 0 , D,o I letra 
"n" e n.o lU, letra "a"). 

Pa.rágrafo único ~ Havendo emp:l
t.e no julgt'lmonto du mérito, H a~ão 
será julgada impru,C'edente, 

Al'tigo 11 '- Os embargos iufri
grutes ou (le llulidllde podem SOl' opos
t.os às detisõcs finais proferidas: 

a) - p.elo 'rribunal pl-ellO ou peln. 
SCtlÇÜO Civil, em ação rcsC'is6rin (CÓ
rligo dG Pl'OC'CSrlO Civil, nrt. 783, § 
2.° combinado com Os :lI'f.1:1, 801, § 4,° 
"in fine" e 833); 

b) ~ nH:'! alw1nçõe"'H eiv,eiii, quando 
não fôr unân ime o fH'Ól'dfw que bOll' 
v'er l'CfOt'nl.'ldo ,'1 ,'l.entcnça de 1." ins
t.ância (C6digo cit.ado, art, 833) j 

e) ~ no ('[ISO do art. 73 do deC',ret,o
lei n.o 960, tle l7 de novembro de 
1938. 

~ ],0 _ No:'! cusos da letra lia", 
além do relatol' c do l'evisor do~ em· 
burgos, tomarão parte no julgamento 
03 dpma,is juizes do Tribunrtl pleno 
ou fln Reeção Civil. 

\\ :.!,O ~ IIS (':I~OS das ll'f,['as "h!! 
t\ "I' ", f'onllH [' s'('-h, par;! 1':111;1 ,julga
llwnlo, !to j'l'slwl'li"o Gru{H' do Cã
mar:ls, lima t.\ll'm:t de Chll'.O ,juizell, 
('ollstit.uidn; 

] ~-- N()~ elHu:trgu~ (JjlUllt(H! em ave 
l:l(;üc~ : 

a) pelo relntol' e o l'l)vi~ol' !IO$ 
(,Illb~rgoll; 

I,) - pelu relator, o l'cvil:lul' \) () 
t,el'('Giro jnií". (la llpelaçiío. 

11 _. ~Oll opostos !~!tt flgJ'tlVO~ t!~ 
exL'(' nti vos fise~Ii.':l: 

n) pl'lo relatOr (./(m clnbal'gu~; 

b) IlIC'!o ]"l'lntol' do ugl'avoj 

l") pC'lu outr(J juiz Oli pelos !lU-
tl'O~ jni:I.('~ do ngrnVOj 

ti) - pelo dcsf.'1ll1Jurg:\(lol' illll'di:lt,o, 
ou lfl'jml IlpSOIll}wrgndol'{'s i1l1'c(Uatos, 
na, ordem da llntiguiundc, ao maia 
1l1l1(1pL'l!O du>; 1ll1'Il{"io}ladof! lla~ Idl'a~ 

(';1 ", "1>" e "e.", ('111 uúlllel'o sufil'il:ll 
i (' para t'onq}jl't!lr a tUl'lll:l. 

Artigo 1~ ~ O lTlaf,ol' dos l'ltlh:ll' 

go:-; SPl'iÍ, dl':'!igll<ldo dentre 08 jui:tÜI 
que nfto (Pilham tOllltHlo p:ll'il~ uo ,iul 
g;;nH'nto llnleriol'. 

~ V' --- t) H'vhlOl' SL'l"Ít () .iui1. [mp,· 

!linto ali l'cbt.ol', na ol'dem il:l alll j
g"uid[l(le, 

~ ~.() Qllflllllo niío o:-;tivN' I'lll 
eXCHH'W illgUlll dos ,juiz!'" menciona
aos no :nt. 11, § ~.O, n,ol, let.ra "h", 
r n,o 11, letras (lb", "e" ,e li (1", 10-
mará parte do ;julgamento o de:'!(lllI 
harg:\flol' imedi:l.to, na OI'd"lU da !1l1-
tiguirhd(', !lO ll1ai~ moderno dos 1>11-

tl'Ofol jui1.efl lIa I,Lll'lJl;I, inl1epcndNlte. 
ltICl1rC de exame dOfl autos. 

Artigo 13 - As revistas serão jul
gadas pelo l'ólato!', o reviSOr O Os de
mais juizes do 'l'ribunal plL1UO ou da 
Neeçiio eOlllpetcnteo, sr,gundo o l~aHO. 

§ 1.0 -- OlJflCl'VlIL',se·á, f}UlllltO ao 
relator e ao I'e\'isor o di:iposto no nrt. 
l~ c ~ 1/'. 

~ 2.° -- Salvo nos efl~O~ atUante 
pl'rvistofl (~~ 4.° {' tí,o), nenhuDlIl de-
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Iibet':!.t,lH,(I tlCr;l tumadol stJ\'rl' ;1 lIIatúrllt 
pl'illl'iprd da. revista (illtprpr('tat,:ão (lo 
t1il'lclito ,em trsc) flem ,qU0 St>jll Bufra
gl'àdll pela maioria aIL'Iolut:l dO.i jui
zes quo t~onstitui1'em o (.orpo jlldiean
tCJ 011 .'18jnm: 

a) treze VOto3 no 'rriJHlll~ll 
plpllo; 

11) - llon~ votos na Seeção Cidl; 

(~) - quatro votos lla 8Ct'çilo (~I'i· 
minaI. 

~ 3Y -- Não se ..formando a maiol'ia 
exigida, mas havendo desembargado
l'(>S em eX('-]"'('ício, q,llJf'< não l'sh'j,l1u 

presentes, o julgamento serú nJbtlo, 
nfim de s(H'l'm tomados OH J:!ell::l Vot.os. 

~ 4.0 -- QuanuO' 11ün seja lJOHsiv-cl 
proceder na fórmól do ~ ~.(), votaní I) 

pl"C'sideldr, (I, Sl', aintb llilsim, não se 
fOt'Ill111' a maiol'b l');~gida, pl'{'v[\lee('
I·ft ti rp]ativ:'l. 

~\ ,).0 '1'mnhlím pl'c\.o':dt'('{'l'ú :1, 

l)wiol'ia ft'lativa quando, toma"'ilt)s os 
"otos do todos os ilesernuarga-dorcH 
I'm exercício, se formarem mais a(~ 
duns correntes sôul'e o assunto, sem 
que nenhuma debs ale;me-e a lllLlior1a 
~ll!.iol\lta, 

§ (LO - Hnv('ntlo rrnpatt', desemp<l' 
tnrÍl o presidente. 

Artigo 14 - Os agravos de dw:'isões 
dos l'eJator,cs c dos prrsident,cs do 
Tl'ilHl1l:l1 c dm~ Secções Herão julglt
dos por todos 01'1 juizos rio 'J'l"iblln:t1 
]lleno, !-{ccçüo, GruFo de Càmfll'ns OU 
Câmara, a que competir, (llIl plenária 
ou por turmas, o julgamenlo da. que.s
t.ão pl'ill.ripal, 

~ }.O _ Na:! Cilmflr:HI Criminais, to· 
mará. parte no julgam·euto o rC>ljledi
\"0 presidente. 

§ 2,0 _ No elSO de empate, ha"er
se·ft por confil'ln!lda :1 uocif!ão ngl':J

v,ula. 

A I"t.igo ] ,) .- QUflHllo til' l'l't:'fieetul' 
algum julgamento adiado, serão com· 
putaJos os votos profe-riJos pejos jui
Zt'S qlle d,epois não compan;ct'l'pUl, 
:linda quc por teL'em deixado o l!Xer· 
eído. Os juizes presentes, entretan
to, poderão lllOuificttr o~ seus votos. 

l'nrtlgr<lftl IÍllil"o t-io l't1l1l<Jl'rm jla!" 
te, no julgameut.o reent'da,!lo, jlli7.e~ 
qlW uno lt'nhllIU ouvlr]o OH :ld\"og:ltjo~, 
a êsll'S s(~l'á I"olltctlilh, ri palavra. 

.'htigo 1(j _. Heml)}'(~ que o uLjeto 
tLl (ledtlão IH);ls:( :,;er d·ecompol:lto em 
qUl'stül'.'1 Oll ptll"l~(,I:l:=i distinbR, eadlt 
11m:! ddas ::Illrá \'otada sep::trfl(]aml'n 
ti', p:ll"lI se evitar dispCl'S:lO rh' V{)t(J~. 

Panlgl'l1fo \l1\i('t) __ 'o QUllndo, nu vo. 
t;t~~i:iü !l(] qw;,,;tíw g-Iolnl indecompollí· 
VI'J, ou d;.t~ ljuC'stiil'''; ou pal'C'clall dia· 
fint.a:-l, SI' fOl"Jllitl'om lwti'l de tlua~ (Ipi 
niõl~t't, /:Hlrn que ncnhuma dpla,'3 alc-:m· 
C{J :1. maioria exigida, pt·o('pdel"IH"·lt 
na. fÔl'JIla da leg-isl:lçiío vig('ute, ('{)IIl 

tiS seguinte.'J modifif':lt,:üeA: 

1 - ']'ratando·se di' detoJ"mina(';i,() 
do \':.I]or 011 quantidad-c, o reslllt~do 
rlo julgnmento sorá exprc>gllo pelo têr 
mo médio :lritmHieo, isto 6, 1H'10 quo· 
{'iente {In divisão da som:l d03 l1ivol" 
ROS vaIare,'! ou tl1wntid:ull'll pelo nó· 
ml'I'O de juizes qUe us 1!0un'rem de· 
lt'l"lnlnatlo, 

lJ - 8(', havrndo votos p{\!n auao]· 
\'i~íí.o, lli\',el'gir :1 maiol'in, tjU(~ I'OH 

(lt'lla, porquo alguns do~ jUi7/Cfi .deter
minam (!psde logo o valor ou quanti· 
dnde, enquautllH Olltl'U:,j mnndam HlJui 
daI' 11<1. l'Xl~I·.l!(;:,ão, provaleeerá., dent.re 
estufl dUIlH t',orrontes, a maioria rHI:üi
va, ou, no c·aso de empate, a que fi
xar th'8{le logo o y,do1" ou a tjLl:mti
da de. 

CAP1'l'ELO 1I 

Justiça. de Primeira Instância 

Sl<Xl(J.\ O 1 ,ti 

OlassificaçAo das comarcas e doa 
juizes de direito 

Artigo 17 --, As t.'Olllll}"(·as do K'i' 
tn(!o são elassificndas cU! quat.t'o en· 
t t'finei:t.'!, 

§ 1.0 São de 1.11. (~ntrância tiS l'O· 

mareas fIo Andrl.lllina, Apiai, .Bananal, 
Barirl, Barreiro, Biriguí, Brobs, Ca· 
ehoeiru, Ca.eonde, Cafelândia, Cajul'ú, 
Cu..nanóiu, Capá/) Bonito, C'ruzljjJ·o, 
(~ullha, Desealvndo, Doi!l C'6rl'cgo.';, 
<iarça, Ibitinga, fg:l1'flIJ:\ \':\, J gu.:tIJL', 
ltaporangfL, ltal'aré, Ituvel"uvn, .J1I~ij 



Legislação 

Uonifáeío, MOUttl Alt.o, ~ova (lI'HH,1 

da, Novo }[orizonff', {'nlnH'iras, Pnfai 
buna, Patl"o(','Ínio rIo Sl1PIl(':tí, I'it'da!l(', 
Pirtlt.iniug':I, Pitllllguf'il';),s, ['oUlpóin, 
Porto }'eliz, Hilwil'ão BOllit.o, Quclu:r., 
Santa Au6lia, f-)11llLl BraIlt:l, s"lllhl, 
Isabel, Rllnta Hitll, Nnnl0 Anallt6.l'io, 
São Bento ao Sapuea:í, Hão ,Joaquim, 
São Luiz rIo Par:litinga, Sfw PC(lro, 
S. Scbastião, São Rhní'i,o, Rrrr:1 N"(~gr<l, 
Sertãozinho, Hoeorro, Uhatuba, V:ll· 
parnizo o Xil'irien. (flii). 

~ ~,o _ Rio d{1 :!,(\ cntrância (1S co
marC/1:,j de Agudos, Amparo, Al'açatu
Im, Al'n.l':tquarn, Al'arns, Assis, Ati
baia, A varé, Baneto:'l, Batatai.'l, Bau· 
:t'lÍ, Behedouro, BotuC':1tlÍ, Braganç:l, 
Ca<;apavH, Capjyarí, Ca!Hl Branca, On
tanrluv:l, }'rtl1lca, GU<'lratinguctfi, lta
petillingn, Itapév:l, Itapíra, Itftpolis, 
Itatiba, Itú, .1ahotitahaJ, J a (\ 11 r (> í, 
,Taú, .Jl1ntlbí, LimC'ira, IJinfl, -L,Ol'ena, 
Maríli:-l, Moeór.a, Mogí dns Cruzes, 
Mogí Mirim, Monte Apl'nzivcl, OUm
piu, Orlftndin, Ourinhos, Pal'aguassú, 
Pec1erneirus, PClltípolis, Pilldamonhan, 
gaba, Pinhal, Pir<l('ain, Piradcaba, Pi_ 
l'ajú, Pirfljuí, Pirassununga, Presidente 
Prudente, Prr,'1idf>nte Venec91áu, !tio 
Claro, Ht,n, C1'11Z do Rio Pardo, São 
Carlos, Hão ;Jolio dn Bi'ln Vi1lb J Rito 
.José do Rio Pardo, Rito .ToflÓ nos Calll
pos, SIlO M'allUf'l, Rllo Roque, SOI'Q('n
lHl, 'l'aqunl'itingn, 'l'atu'Í" 'r:lub{ltf e 
TietO (66). 

~ 3,0 _ São de :l.a ,entrúnei11 115 eo -
marcas de Cnmpin:ls, Hiheirão Preto, 
e Rio 1'1"oto (3), 

~ 4,° --- Súo de 4,1l ellhância .\.fl {~O
marcas (1.' Rão Paulo c de, SalltO:,i (~), 

Artigo 18 - 0):'1 .iuizc~ cl() dircito 
lIão cltllisificados por entrâneia, scgun-
110 a ('omarea onde têm jurisdição, 

ParágJ'afo úuico ._- Excetuam-se: 

;)) --~ ()I~ juizrs de direito adjuntos 
das V1.\rae {"Ivris c os auxiliarc9, da 
('OUllll'ea. de São Paulo, que são ('las
..,ifieados (~omo juizes de s.egunda en
trâneia; 

b) - os juizes d,e direito adjuntoi 
d'e outnls varas ou eonHtl'eai, que ião 
('lassificado~ cOmo juize" I]e primeira 
entrllnC'iai 

e) --, os jlliz,l'S (',uja~ ('()llIijj'c~::JS pa.s' 
sarem p:ll'lI ('lltl'Rflr.ia nud!l {'h~va.dll, 
OI! quai:i (-'on!l(\j'vari'ú. a, (',!a,'1sifil',n.çio 
.'llltl'I'iOI' n/ti ';Pj't>!Il l'p'g'uJarn!c'uh' pr'll
movido.., na fÓrtll:.l da II'i; 

rI) -- O,'i atuai:-; ,juizes dr direito 
cb::. ecllll:\l'ea.'l de segunda entrânclÍ:l 
11':lllllfel'id.'lll para a primpiw, quo cou
sen'IHH n c!:Hi!dfiea~,iio :lllt,eriOf', elU
hOl'!). ('olltinurru a (1Xl'ri'(~1' lt RIJa jl1rhl" 
(lj/:ão nas UlNIllWS: eOUla,I'C:l3, 

Artigo 10 '- Hiio ('rC':I,d,h"I 11;] eODl:lr· 
(':1 (1c São Pa.ulo três VI1.l':HI de jui:'. 
dOR f'eitos dn. Fnzendll

J 
sendo: ' 

:1) - lima dos feitos cLt }<'azendll 
"\Taeiouul; 

b) --- uma doi'! feito.'! dn E':.IUlIHi:.l 
ao j;;stndo; 

(') um;! tlo,~ f{\ito~ dI! ]!'a;wllda 
MUl1ieipn.t ~'Olll () ,IIH~X() Ih, At~idente~ 
(lo 'l'rah;(lho, 

.,\ 1,° - () atwtl juií': ua. O,~ Vtll':1 Cí 
y('l, que I'i(,:t 8tlpdmida, piJ~S:l a t'XA'1 
('t'l' 111'1 fUIJ~.êí'{'5 0(' juiz dO;j feitOR tI:1 

F"zC'nda MUJlit'ip!ll, indepl'lHleuti' 
Illt~ltt(' d/, novo título, 

\\ :!,IJ _ J.'i/';I a!JOliila a ]'olnl.ivid:lde 
(](l,~ jnizt's (lo C'Í\'('1 1I~!.'l ÚIIt/;ô\'s de 
jni/.rs aos f('it(j~ da l<\lzC'nda ?\,1('jll 

11:11, ü do~ úitui! da }"azcuda MllIli,'i
p:l! (' A('tr!ento.'l do 'I'I'nbaJ!to, 

Artigo:!O C'olllpd'l' ao juiz (Jus 
feito~l da l<':t7.l'IHln do ElitHdo pfOH'1iI 

!>:ll' e julgtlt, as ('<\WHlS t'JIl qll(j () K~ 

taelo de Silo Paulo seja autol' OH I'tÍlI, 
assistente ou oporntt', a,'lsilll l'OIllO tU 

düsClpl'opriações rOI' êle (lp('Nltnd:t!'J (' 
Of! mHnd:tdO:i d.~ Sl'gUI'lUU;:1 (~()Ut.l'jl 

atoi::l dn autoridndes estnduuif!, qUIl nãn 
forem d:1 ('ompet.int,ja do Tl'ihUUtt! de 
.\ pcl:1~ã(l, 

lJal':ígrafo úllit,o --- Ex{'t'\:unm-s(': 

a) --"- os executivos fiiJCJlis, qu!' ll[iu 
('Ol'l'ert'lll un comnrca de Siío Paul II 
(t!<l(',tNo·lei JI,o !HHJ, (Ic 17 dI' no,'t'ru-
1)1'0 de ]f)38, tut, 3,°); 

b) _.- ilS divisões o demal'eaçõe~ dl' 
im6veis situados f6ra da comarca d~ 
São Paulo, bem como, lia. meSIU:L bj
p6tese, :til Jis('l'illlil1a~õel:l de t-err:11i 



devoluta!!, procesl'los qUE' correrão no 
fôro da sitna,ção; 

e) as fHlêne·ias, 11110 correrão no 
fôro comum, ninda que declaradas na 
cOlUa\"c:-\ de São l'nul0. 

Artigo ::1 - Compct,o 110 juiz (los 
feitos da .Fazenda Mllniripnl pl'ore~
sar c julgnl': 

n) - :1~ e:ltll'J:HlI em rpIe fo/'em an
tOrf'S ou ri:u1l, a..'Ii"Iist.entes ou opoentes 
Oi'! municípios que constituem fi eo
m:nc, do Rão ranjo, hem como fi!'! de· 
snpropriações por êlf's docretn.d::ls (l OI!! 

mandados de segnrnnça. eonh'3 ntos 
das SUM'! autodfbdC'.'I; 

b) - í)!'j causas l'elntiv:ls a n.ciden
t'os do trabalho oc-orridos na eomar('a 
de São Paulo, aInda que se trate do 
empregados do Estado. 

Parágrafo único -
causas mencionadRs 
único do art. 20. 

Exectuam-i'lo as 
no pal'ágr::<fo 

Artigo 22 - Compreendem-sc na 
competªlleia dos ,juizes dos feitos cl:!!'! 
F[1zenclag do EstAdo ,o Municipal as 
C<lusas 'em que forem inter(lssado~, na 
fórma dos urtigas 20 e 21, e respecti
vos §§, os e.stabelrcimcll.tos públicos 
autônomos ou Hutál'quicos. 

Arl igo :J3 ~- Compete ao .juiz dos 
feitos da FnzenJa Nacional pl'OCCS

~11I' c julgnr: 

:.l.) - :'H! ('::lusas em que ::I União Fe

dera.}, ou sua Fazenda, se.ia autora, ré, 
assistente ou opoente o qunisqucl' ou
tras que lhe Rc'jam (lcpondcntes, ('.0-
11f'Xas ou prc\,(,l1tivns c os prO<'CR!'!oS 
acess6riol'l que à mesma digam res
peito (Constituição Foderal, nxt.s. 108 
(1 109); 

b) :ls ('illlStlS dn. mesma nat.ure-
za. em qUe forem interf'ssnd:ls ou au
tnrfJuini'l ('re:1I1:I8 pl'la União Fed'C
ral; 

l') - ~ os lIlandados de fil'gurnuÇ-.'\. 1'e
'flH'ridos contra :t Uni,fi,o ou sua. ll'a_ 
zenda. e (',nutra ali! entidades ptlra
f'!!tnt.ais pOr Pla illHtitllidns, r(,sfH'tlv;]
da n eom{lrUinl·i:l do" 'l'l'iIHIll<-lis Suo 
lwriorosj 

'" 
d) - as ações de Itcidcnt.cA do trn

halho de int,r.rNIM imediato da União; 

p,) - fjllnisfJllcr litígio!'! C'01l0XO.~ à!'( 
h f": I':W Ç<HI jl\C'l'ntN! em w'rnl, dr.sd(, qlll' 
llêle int.or\'cnh:l n. Fn7Jcuda Naeion:1i 
para, rlr.f(1hfh'1· ~("nf! àirdto!\ ou C'x
duh' nlgllJlla prnt0JlçfLO «(hwrcto-loj 
li.o 1.007, (]i~ lP:Hl, C(mlltitui~áo 1"("· 
11c'l'Ill, art. 108). 

f) 
d.11l peln 
ou pelos 
viços. 

liA dl',,~!prnpl'i1I,ÕE'1IJ promovi, 
['Tniiw, [l,Pia ... ~unllJ ant.nr(juia:<l 
('oll(·pssioJláriOA de AeUIIJ srt'· 

~ LO ~,- As ('{llIS:HI propostns pernn· 
te olltros juizc!'!, dêsllp que 1). União 
nu l'm[l .Fnzend,] nelnllJ intervenhn. M· 
mo :lssistcnt.r, (lI] opocnte, paf!SarRO l 
comp('t{\n(~in, do .hlizo dOR }lpit.OIl d14 
'f1nzendiL Nadonal, pc1'tl11te ôlú r,onti 
nnand.o o seu prO<',essn (Constituição 
Fedoral, :1rt. lOR, § único). 

~ 2.° - DOI'l'etnd:l pelo jlli7. da :11'. 

l't't':ldnç.ão a va(~â.nci:l 1In, herança, i'le· 
rã.o Of! autoR respeptivoB remetidofll ao 
.Juizo dO~l }~eitos dn. _~'Hz'enda Nacio. 
nal para fJIH1 Jl;:1StO ~pj:lm prO('PRRado", 
0,,\ ato, .. .'IuhsPljuenl.es, ill(']usjy(\ 0.'1 de' 
ill('Ol"{lorH(:ão dos helll'l ao Palrimi'\nio 
N:leiollnl. 

~~ ~l.n Kão se ('.ompl'l'('nd~m !la com
I'l'lt"mej:1 dI! .Iuizo l'l"ivntivo, embora 
llôlc~ intcn-rnh:1 a União, ai'l falên
('ins, ('OIlI~Ol'datfls, illy,entário~ (' par
tilhas, qUI' rO]'l'erã,() nu f()ro comum, 
nindn, (jU(\ l)J'Mt~s.'lndol'l 11;1 Cnpit:nl. 

Artigo 84 ~- lt Hholj(l:J :l ('ompl·· 
U"III'ia duo; jUiZPH clt' p:IZ p:n:l o lHe
paro das (':lusas d"do; d" P('111l0no 
ynlol". 

Artigo ~."i ,- .0\1'1 atuais V:ll'ai!l di 
Ol'fãos, A USOJllos, Prove,tlori:l e oOn
teneioso de C:uwmcnto.'l, patlsam :1 de
nOmin:ll'-:íC VHréls d[lH FnmílillR c d/u 
f)\l('C'BRÚüfl. 

Artigo ~6 - Voltam para :J, juris
diçÍto '-los juizes tIo eívd os inVI'td,ÍL
I"io!'! (\ partilJw,'! em que niíll !lOIlYl'r 
!('1il.nm('uto ou intt\re)1sado~ il)(·;lIHl.Zt'S 

NEC<'!ÁO !'.),a 

Juizes substitutos 

,"digo:J7 OH jUlze!ll ~H'I·( .. i()n:IiH 
rIlIH'joll:lriio ('olHO !llllJOlt.it.l1tO.o! 111.' jui" 
7.{','1 de direito ~ lh, jlliz(\s ad.iunto,~. 



... LegIslação 

§ }.o __ Para o exerr,ício dcs!t:t fun· 
ção, será (lesignado para cada juií'. 
suh~tituto uma socção ,iudit>iárin. 

~ ~.o _ Os juizes substitutos sc('
e iOllais, em llorn de Vil )TI servir (le pro
ferênda na respecth'n sBeção, cxor
eem a. sua jurisdição 'em todo o Es
tnrlo, podendo S0f ('onvocados para 
snbstituir 05 dlls sceç{)es maiB pr6xi
mil!!. 

Art.igo 2R - As scC'ç,õe.s judieiárias 
a que alude o art. 27 são as seguintes: 

T - SÃO PAULO, Bl'agança, Atl
báia, Pirfldi<l, MIJgí das Cruzes, San
ta Izabel e São !toque. 

TI - SANTOS, Iguare, Ca.u:lI1éia o 
Xiririea. 

UI - 8,,\0 .JOSE nos CAMPOS, 
J:lcaroí, Caçapava, Santa Branca, Pa
raihuna ,o São Sebastião. 

IV - TAUBATlt, São J~uiz uO Pa· 
l'aitinga, UbatlllJ[l, Pindamonh:mgah:l, 
São Bento do Sapu('aí c Gu:natin
guetá. 

V - LORENA, Cachoeira, Ct'uzci-
1'0, Qucluz, Cuuha, Barreiro e Bana
nal. 

VI - CAMPINAS, Itatib:l, Juu 
diaí, Amparo e Socorro. 

VII - PIRACICABA, São Pedro, 
Capivarí, Limeira c Itú. 

VIII MOGí-MIRIM, 
Rena Negl'n, Pinhal e Sá!) 
Bôa Vista. 

Itapil'u, 
.João ,da 

IX - CASA BRANCA, São .José 
flo Rio Pardo, MO('Ótll, (!atOnf!l, I' 

Cajutú. 

X lUBEIR2i.O PRF~TOJ São Si-
mão, Batatais, Fraue3 e P3tro('Ínio do 
Sapucaí. 

XI ORLÁNDIA, SCl'tiwzinhll, 
,Sflo JO<"lqUilll, ltuvC'ravll P Igtlr:tpava. 

XlI - BARRETOS, Pitnngucil'aR, 
B('hcdouro, Olímpia (' NO\"[I Granad;l .. 

XlII-- RIO I1REl'O, Moutc Apl'a
zivcl, .Tos!'! Bonifá('io {' Cflt:lllduv:I. 

XIV .- ARAR-AQUARA, .Tahotit·:I· 
11<11, Montc Alto, T3qufrritinga e Sau" 
ta Adélia. 

xv -- s.~O CA RLOA, Riheirão Do 
nito, IUipoli.<!, Ihilil1g:i C Novo Ho 
rizullte, 

xvr - PIRAkSUNUNOA, ArflJ"Ill'!, 
J':drn('irn.'!, Nnnb mta. p j)t''!!':dv:lilo, 

xv U .J A (r, B:1./'i d, J)oill ('ÓI"I'I' 
go.'1, nl'()t:l~ <~ Hi(J ('1,11"0. 

XVIII ~ SOU()C'AHA, 'I';Jt,llí, 'r·II'· 
tl!, Porto Pe1i? (' Piodndt'. 

XIX - 'I1'APE1'ININGA, [tlll)!~'\·;I, 

H:l/",Ir{', C:lpão Bonito, Apillí p 11.:-1" 
jlOl":luga. 

XX - BO'I'PCNf'r'", A":!rt>, PÚ:ljÚ, 
R:lnta Cruz do Hio P:1l'do (l OUl'inlHJ.<!. 
XXI - -- f'RERIIH~;.Jrl'E Pn,UUENTE, 
As'l'Í.'I J Pa:r!1gmHJ.<!ú, Ranlo AIl:H'It~('io 
(' /'rf'flidrnt(' V ('11<'Oi'll:111. 

XXII - BAUn,(', J'rdl'J'1H,jl':1", ,\gll 
do;:; l' R~{l Malloel. 

XXIU l\IATULJA, l'ir;ll.inÍllg:I, 

XXIV LINR, Prllrlpólís, ('.:Ife 

lúndi" l' Pirnjui. 

XXV ARAçATrBA, Bil'iguí, 
VrlJ]lfll'niz(; p .\ndl'fldina. 

~ 1.0 --' A Rede do (~fltl;1 Npcç.iio (, ;1 
da. pl·ill1ril'fl com:lI'C')l IIlClu'ionllll:l 11"1 

r('l)l~ão (},'lfl qlH' :1 ('ompÕl1llJ. 

§ :2.0 _ ClIdn, Hü('çiio .rndidádn tC'· 
rÍl Ulll juiz substituto, exc("to a pri
Dlcim quo j ('rá quaüo. 

Artigo ~fl - A.'! llO\':lS p,Omal'ell!'l, ,H) 

:.t lei nEto 1ll:11l<1,'ll' o (O!lt,rílfio, l~('l"h'lI

(',erií.(~ à Soeç.ão ('m que fie:ll'('lll !'li 

tutld~ts ;1.0, I'I'HIH''l"',ti\':IH srd'pi'!, 

Artigo ;:U --- Hil(J l':d('JI~jV,I)\ aos ,jlli 
y.L'.'l suh,,,titutos, :ts g"ar:lI11 ías outorga 
d,l)! pl'!a Con:d itniçrlO tlOfl 1\1011:(1.,,1 nHin", 

Juizes AdjnntoR 

Artigo ;;1 8i1o l',t'('II(}OS 11;1 n)lll:ll"-

(':1 di' Não Paulo, dl'y'l!Jl(J\'P jnizu:-: :11] 

juntos, seudo hczl' rl:l dai'!!H' <loR jlli 
zC!J de (]in',ilo d(' 3.J. {'1lt.t'lIt1l'i;1 (' f·W)·' 

ai! (los di' pl'iJJl('iru, 

Artigo ::~ -- o.'! (·nrgo.'! d(' juiz d(' 
dir-eito a.djunto de .:!.Il l'ulr:lll('i:l Sl'ri!u 
numorndos ol'uin:dmC'uh', til' ].0 a 13,°, 



~ 1.0 - Os oito primeiros funeio· 
narã,Q eomo ndjnntos permllnellt,es da 
varn. rivel ;l que corresponder número 
igual no do Beu ca:rgo. 

§ 2.° - 0.'1 dneo restantes, cOm o 
t.ítllJO de adjuntos am:úliares, .'Iubsti· 
tnil'lto, no/'! e[\sos do lir",uçns, férias e 
outros impedimentoR, os jnizes tit.ula
res das V.'lJ':!s Cíveis, dos feitos da, 
Pllzcnda. D da }'nm'ílin. c das RurC's
sõcs, }){,111 ('Oll1Ü, os oito :ldjuntos pC'r
ll1rWl'utrs de sn;1 elas'\{', 

~ 3.° - O ad,iuutn ;H1xilinr, quo não 
r-stoja excl'(\Dudo fi função ao ~whsti· 
tllt,o, ficará ailido à Corregedoria Oc-
1';11 da Justiça, p;lnt os serviços (lU e n, 

lE'i pcrmit.(' se,iam delogndos. Pode.rá 
bmbtim ser drsignado pllrn. substituir 
juiz erirninal ou de menores, mas dei
xará fi substituição desde que lhe cai
Im, exercer a do 6 2.°, 

Artigo 33 - Cada uma das VaraR 
dos feitos da Fazenda e da }'amília 
c das SUCe.sSÕOB, terá também um ad
,junto perman,entc dos seis p.crtenecu
tOfl à classe do~ juizes de dit"cito de 
1.8 entrâncin. 

Parágrafo único - Pod crá, nindn, 
{1 Govêrno, sob proposta do COllselho 
Hllperior da l\fagÍ.'!tratura, coloC'ar, <l 

titulo provisório, em vara'!. criminais, 
POUl a função df'< [l,djunto, juizes sub,,
titut03 da 1.a serção ,iurliciária, ou, 
na fnlta dêstes, ao sccção vizinkt (de
cretos 11. [lOOR, de 24 de f-evereiro d() 
1938 e. 9614-, de 17 de outuhro do 
mesmo ano). 

Artigo 34 ~ Compcto nos ,JIllZCS 

adjlllltoB das varas ('iveoifl ou dos fei
tos da Fazenda: 

a) - eumprlr as p,art.as de ordem, 
l-ogutórias c precatórias dil'igida.~ ao 
respcctivo juizo: 

b) -- protes~ar os protcstos, inter
pelações, justifil'nçííes, inquiriçõcs c 
visto rins ad perpetuam rei memoriam 
II II1Ulisqucr outrns feitos de ,iurisdi
,:iio grnc.iosn, ,iulg:l1lrlo flOr 8!'utença 
os que clependcrem dCSM formalidade; 

e) - pl'OeeSStl1' ns nçõcs 'espC(~iais, 
julgando-,Is qu;mdo nÜ,1) tOlUelH o ('urso 
ordinário, I,) l'<lmetcndo·as, no caso Cnu-

. ., 
h{trio, }1O juiz titular dil V:lI'H pil!"" 

n in"tl'll~~,() (' julgamConto; 

d) - prOc.es8;lr e julgar :IS açôPFl 
ordinárias rlp \',1Ior não l'xcdentc a 
dois eonto,~ <1(' j't'iisj 

e) - pl'íleeS.'I:I1' e julgar os illvllnt,á 
rios, as rlh,.-i."Ões e tl(1mnl"Ca~ÕeR dn 
imóv(~is, .1,', di:H')'iJllinlll:õcs de tonas 
devolutns, :JS! fOI If>Jlri:ls, l:on('OI'dat<ls t' 

ilissoJlIçõos (1(' ;weil'd[l(!rs; 

f) - pl'Oe('.'1.'1!lr f1 julgar os fcitu)l 
nCflsslIrios da.'! erlu~ns que l'stlvl1rclll 
Roh ;1 sun jurisdição; 

g) -- excc'ulal' HS .'luas sentenças t) 

:1" pl'ofeddlHl nos rel:UI'i'lOS delas int.er· 
postos; 

h) - julga!" O~ mub,ugos infring(11l_ 
tes 011 rlo nu1iiladu opostos às suas 
dodsões nus causal'! rio valor não (',x
c,"Údente 31 dois contos de réis, e os de 
d(,l'lara~ão; 

i) - lH·oe'C1dcr a I'orrelçors, pur de 
legação, oU! eafla caso, do juiz titular 
d:t ",-ar;!; 

,j) --- substituir {) jl1iz titular da 
vam uos ('a:1OS de SIIRjloiçiio, impedi
mUltto e :Jllsêl1(·,i:hl Ol·asiolllliB, no rio 
art. no, ~ únic,o" let,rn "a", e, em qual
quor outl'O r,:lIW, enquanto o eompr
tonto suhstituto não <1f1sumir à' :iuri,,
diçfw da val'll. 

Pal'ágr!lfo único 
titul:H' o:J V!lra: 

Compett' n() juiz 

fi) ~ prosidir as audiênr'illS de ins
truç,iío (' julgnmento dos processai'! 01' 
dinário8, ou qUí) tomflm o (',urso 'ordi
nário, depois dn pl'ofedr () llespaeho 
:wneadol'j 

1)) --- ,julgar os embargo,,, de dorl,l
ração OpostOR às Buas senten~UB; 

1°.) - substituir o ndjlluto 1I0A {'nsos 
do suspeiç,ão, impedimento (1 aUflôn~iaf! 
tJ(·asionais l', em qualquer outro t':1I:1O, 

cu(}u'unto n t'llllllJtt.entf' Ilub.'3tituto Ilft() 
:lfisumir a .i1l1"i.'Hli1~iío fio {'llI'go. 

Artigo :1" -- Compl't() tio juiz :Hl 
junto d" V:lr;) da _~':(lJlíli;1 I' uni':! Hll('l'1i 

sõ('s: 
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a) - ·exereer as atribuiç,õ'cs men· 
eionRna,'1 no art. 34, no que fôr apli. 
eável; 

h) - pror.0llsar e julgnf os :ll'l'ola
mentos, hem como as rlivisócs (l de
mRI'C!açÕes dêlcl! dC('OHeU tes; 

r) - r,onccrlel' m!l.ndloldo de hmw:!. 
c apre.cns1io de menoJ'es, snlvo qunndo 
requerido como medida. preventiva naR 
llÇÕ('S de de!'lquit,e, nulidade ou anuln
.-:.ão ,de t>.asnmcnto 011 -em exeru~ão d .. 
J,wutcnça proferida nestes prore,'lílOS; 

d) - (lxere,f'or :111 atrihlliç.õe!J relati
vas ao l'f'gistro civil e M não ('on t :'11 

('iosas relativas ao rasamento; 

e) - fllJleionar eomo preparador 
dos inventários e das arreeadações de 
bene: de ausentes e heranças jnel.'1ltrs. 

Parã.grafo único --- O juiz titulal' da 
vara. exerc{'rft, no (jue fôl' nplieável, 
ôÕlS ntribuiçõcs mencionadas no nrt, 34, 
t uni co, competindo-lhe, porém, pri 
vaEvament'e: 

:)) - ProcrssaI' e. julgar o~ rlesllui
tcs por mútuo cons('llso; 

h) --- proccs!Ilar e jnlgar :I~ infcl'
di<:õesj 

l') - pl'oforir, nos procef'Hws em qu(~ 
o nlljunto funl'Íoll:lf tomo prepara
dor, os julgamentos definitivos (' as 
decisões interlocutóri:18 ("Olll fÔl'çrl de 
definitivas; 

d) - nome-:u- (> remover tutores, 
l'ul'a~1or('s, invcnt:ldantc~ l' testamCl]
fpiros; 

e) -- pl'(Jf~(,!'lSíl.r c IHdC'!l:ll' o rnm 
primento aos te.<lU!llIent(l!'! l' ('(I{ii('ilol1; 

f) __ o proeessar (' ,julgill' os pediClos 
rIr suh"rognt;íio d.f1 tlTIIlS c qUl\<dõp,'I; ro
f('l'ClltCI'l n hrl11 de familia j 

g) - autorizar a vf\nda, m-renda
mento (1 hipotétll (Il' bcnfl de mC-l1u
YNl ,e illeU}IHZeB, 

A 1't.igO :3ü - AI:! at.ril;uj~(Jl"S não {'OU
f('d(las nos juizes adjuntos wmpetirão 
nos juizes titulares das varas, 

Artigo :\7 .. - O proecsso c julg;1 
II1ClltO (las !'!olicl!.tH,:ÕI'''l do !'C1H'fií,io 
da .Justiça gl':1tuita ,sC'rão :ltrih\!i\Jo~ 

:<o~ JUlZC'1'I :H'ljUlltos dontJ'o (1t:> HI1Il 
{'(lmp{'têndll. 

)\ [,tigo ~R - Cada nmn. Iltl"l \'ar:H 
(;,h~i.<l da eoman'a rIr S11l1tO'l bm!,{'lll 
tC'rii um juiz ele rlil'eito adjunto d,< 
La Ül]tl'âneia. 

!\digo :~9 Hnvel'ÍI" 1Il 'I i'l, O!! .. 0;1' 

gllintel'l adjullt.o!'! (ln \"l:lsr-Ie dos jlliz!" 
de' l.u ('ntrfm('Í[l: 

fi) -- 11m pan tIS rll1:1!! \':1f:\" ,-1:1 l'lI 

m:ll'('!l de Campinas; 

h) - um p3tn [1.<1 dm1:'! val'[1~ ria ('0-

maren d~ Ui heirão Preto; 

e) -- um para fi VilTa eivrl da. 1:(1, 

m,n(',a, de H.io Pj'fltn; 

il) -- um pl1l'1I n '\'<1r01 úni('n (]{. 1'(\' 

!In (,omal'(':! Oi' :!,~ olltrâJ\l'i:1 onlll' (O 

movimento for,ense j'C'danul)' ('S/HI, pro 
villênda, a jlli7.o do Govêrno, e '!oh 
a infnl'lllfl,ç~o 1\0 Conselho Rllpt\rior d,1 
\1ngi:-!1 rn tlll"l , 

AI,t.igo -iO - - Hrto :qdieÍlvPÍs :).~ di",
pUHic:_ões 11m; arts_ :l-l ~' ~;-; aos t.itula 
rf'S e arl.illllto~ tlll~ Y;!l':J::I d\'ci:<! 11;0, 
('OllHII'(,;l~ dt, Rilnto.'1 {, Hio Prdo. 

Artigo 41 -- 0::1 :tdjuntof! dns \';Il';t" 

11(' CaJllpill:lR, l-U1H'it-ão I>]'(~t,o (' (lnfl ('11 

llI,ll'e,Hi d" !!," f'ntdill(·j<t, RPr~1O in('uln 
hitlo::l CXi:JWdV:lUll'IÜP (lo serviço nj 
minaI. l'ompútindo-IJJl':-l: 

~I) - fOl'llwr 11 culpa ,11.(. :\ pl'(}

nÚIll'j,l, inehlHivój 

h) ~ PI'O('('SS;ll' (' ,iulg;lr os edl1lf'fI, 

r cuntravl'll(,:iIUN punidos uuieHlllt'nll' 
f'om lllulb, ou ('om prisfw ('('ll\lar alt'· 
11IH ,lHO, I'xdllilllls os delito" flllH,ill 
nais t' ()~ dI' ,\!)lI:-!() (h 1ih('l'd:ldl' ([1\ 

illlpl'cnsn; 

(') -- pr()(::csRal' c julgo!)' ;IS ,iu.·;1ifi 

(':lI;ões, vi.'ltorinfl, I'X:lllll'S I' out.ro:> fl'i-
1(\8 dC,'1iill;lIlos ;1 !-j('rvil' ']1' (]oeI1Tl'H'uto 

no juizo ('rhninnl; 

11) -- prepHI';IJ' os pro('('s~O~ que- de
v,m S('I' julgnrlm! pl'lo juiz (lt' dil'ci!.", 
pelo .Jllri f' Ilt'lo 1'l'ihllll;Jl til' lm
jll't'llsn; 

(') t!{'de!,I!' pri~(H'.'1 1'I'('Vl'1I1iV!I!'! 
(' Ullk('Ut'1' finUí:;I,'1 nOs Ilrl)(>C/3IW'l qlH' 
1':<.1.(',1:lllil. sol, :1 :-lua jUl'isdil.;flO; 



Leg'isla,a,o 

f) --- d,'r,l"":ll' ]))'I,I(H">I prpvl'lltiva·, 
e eOll<,(',dl,r fi:in~a:'l c "hitbt':lR eoqJUs" 
quando ().~ juil,et! t1l~ dirrito forem 
impoilidoH ou cst.iv{)rí'!ll :IIHll'IItf'R tia 
80a(\ da ('Om:tl'en; 

g) ('xp('ULlr:lil ~wlltí'nç:l::; t'iimi· 
nai.'l qUI' pl'ofedrf'lll, assim eOIllO a~ 
do!'! juiz!'''; d1' Ilil"i,it.o, do .Jl1ri, do '1'1'i 
l)lln:ll di' IlllIJl'etl~~1 (' do '!'rillllllal dtO 
Aplo\la.;:,ãoJ u:iu POdl'Illlo, t~ntrdal1to, 
cOllef'del' a !illl'rd:lde ,'onilil'üln:ll; 

h) --- pro«l',lf'l' :l torrt'i<:ões, por d," 
legar,.flo, ('I!I (':II'{a (~aA(), /los juizp'l /k 
direito, 

~ l.0 -~ Os 1 itu!:lreS da, .. var:ls t'xcr
l'L1rlLO ,Pi ai l'ihld\Õl'S (111(' 11ão figlll'l'nl 

clltrl' :IS do ndjunto_ 

~ 2.° -- () 
aplicn.-fle :10 
(~aso do :J.rt. 

lliflpoHto ne!;t.ü artigo 
~,uh'lt.ituto Rceeional no 
rl:1 lei 2. :!22, (lI' IH d,(' 

dl..'zembt,o dI' 1!l:27. 

CAPÍTULO IH 

Ministério Público 

Artigo 4~ Hiío er,e:ldoA 0,'1 .~l'g1Jill-
tl'S cargo;! 1]0 Mini.'1t.6rio Púhli(~o: 

T .~ N.t r'rn('llr,1l1orla Gorai do EI1 
tado, nwi:'l d'Jis Allb-prul'urador(\/l ge' 
rais, fieallitn ('C\ trôs r,'l.1'gofl llumerados 
ordin~lmPllk, di' LO a 3.°, 

1 I -- N:l ('" lllltr("u, de 8ü,o POlulo: 
n) - tl'b ('urHdol'('fl de (':1Hamen 

tos; 

b) um hJlwior judidal de inr;l 
pazes () aU;!(lItnl. 

UI - Nn~ 7-onas e dif!trjto~ de puz 
cuja Bode nu:) l,oilleidir com a dR res
pectiva com,lf(';!, Ulll adjunto de (',ur:l
dor di', ca.satl1t·]JtoR. 

Artigo 43 Os 
gerais são fll' livre 
mhl!:lão do (íu\'fírno. 

eu b-pl'ol'ul"Iu.lOI'CS 
llomeUç;tO e de-

Artigo 44 - Doil'! dos cargos de sub
procuradores gf:1rais semo o(~upudos 
por !lromotore,'l púbJicos ou euradorell 
da 3,a ou 4.!J. entrâncias, que voltarão 
para os HCU8 lugares quando dispen
pSllsa.dos da eomissfio, Para a sub
procura.doria rOHtantc, poderá ser 1l0-
meada pe~9ôa €xtranha :10 1111[!(l!-o, fuI'" 

liI:liJa 1'111 lJirl'i!u! Ih' l!()!Úí'il'.-; "IHtlll'('j 

lnPotO'l jllrirlieu.'J t' I't'ptd:ll:i!o ílikl,h, 

1\ rtigll '1!i A~ 'd rihu!,:i)1Irl do :..:.') 

{1 :1. 0 "nbpt'u('IlI':ttlo1'('>! W'l'ais S;U! :l' 

mí'ilUWH !lo eõlrgo qUI' ;ÜII;t!1lI1'uie ,·xi,.., 

te, (':(iH'!II]O :i(l l'I'OI'lll'ildul' gl~l':tI di.'! 
trillllir o , .. ,'r\':\:o 10(·10-1 11'0-" dand" 
fJril'nl,lt;;lo qll(' ,pdg:11' nIH",'ui"IlI\' ;'\", 

tr:1IJallll);-. (];I !'I'IWllr:tl!or1:1, 

Adigll ,li; () I'1'1It'11t"\,]n)' ~1'L':d 

OH doi" priulI'il'lF :-IlIll],nh'Il),;ldor.(1.~, '<;1)1. 
a prn}li:l0TII .. i~1 dnljll"I\', \'ull>d.it uirií,o il 

COllsC'lho Superior no Ministério pú· 
bUco, l'OtJ! ;lK ,'ll'j_plijlt,'.~ ;It.rihnín)t';-': 

a) - l'n~...,idil· \lCj 1'()f\I'ttI'CiOi': jltll';1 " 
ingrcH.'LO 11<1 (,:ll'j','í::1 IIn Millic:lí·dll P{i 
hlil'fl; 

h) _. illlljc:.n, 1111,"1 (':t'lf\1i de 1'1'11'1' 

çüoJ prolllOção l' l'omiNHioH;lJlWntlJ ,1'1 
pl'ilmot.orp8 públi('(].-j (' l'Ill':l(]llt·t'.~, 'h 
nOllH'R (11m t':tllllill:llos; 

('.) lJ1'opôr, rra'diant.e {ll'OC(':-ltlll 
ndmini.~tl'at i 1/0, :1 I'elllo~ãrl pompuL,ú 
ri[1 do prolllohl!'\'~ (, rllr:1Ilor(\8; 

(1) pro!>!)]' :10 n(ld~l-uo :tfi Ila'.li 
das H pl'ol/idênei!lfl qur ftll'('m 1I('rl'H»rl 
ri:1s p~l!':l f) hom dl'tll'lHIH'll.ho dOIi H( I

viços fi. ,'argo (lo MiHiRU'rio J'Íl!,li,'\', 

Pal'[lgr:d'u úlli(-,(, () :\." :-luhpj'1J 
('urador fllndollar:l, I'(,mo i:WI'n't{trio ,]0 

('00i'l('!110, :liuda qUt" t'lJ\}lIJ .<lulJHtituIO, 
vr!lha a tom:lr p:ll'lü nos n'spreti\'<l," 
tra!ndho>i, 

Arti~o -17 -~ 'P;;l kl'(~l'I~tl'i" (10 Miui" 
tério Público, hav('fá \1111 primeiro, um 
fWg'lludo, um tcrN il'o, dol.'1 qU:lrto,'1 I'," 

critnl'!Í,rios r 11m ('ont1nllo, ,'!{"nr1o "pl'O 

vdtadoA OH atllaifl f\llI e,ioní\ rios 11') 

prodmento do~ trc,i'j pl'imtllros daqUI" 
lt13 cargOf>, UH ordem da antiguidllde, 
6 mediante :lpostiJa no'! rt'8fH'('UVOfi t.í. 
tulos. 0.'1 rargoH ri,' quarto.., ,1tlf'l'itU
ráriot! t' tlp ('ontilluo Hl'l'Jl() prf'.ellchi 
doI'! qurmdn o exigil' () BflrviliO l'úhlil'o. 
mellialltu l't'llI''C'senbção do Pl'()/'Ul':1\jlll" 
gC"ral. 

Artigo ·!B --- Competi· ao~ l'uratlOJ\H 
de casum('nto~ d:.l ('om:tfe:l dl' K:lll 
Paul(): 

a) -- ext'l'ccr, na.~ Z{'1l:t8 quo ('Ullo; 
titucUl o difltritu da :'Iode da C'om,~rl':I, 
as funçõe"l ('onft'l'idas ao 'Ministí,!,jIJ 

, 
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Púhlieo nos art.'!. 7J~, ';·13 p 744 du 
Código (le PrOeef;8Q Civil; 

L) - diri~ir (' fisrn.lizar o scrvit;O 
do-8 rosplldivo.'l adjuntos, podendo 
avocar os proccsROfl, quando () julga
rem ('onvenientc-; 

e) -- l'xerrpr, no tlHe R·e refero ;1O~ 
('a!3rtmentl)~, ~l .in,~I)('çü() do'! e[tl'tórios 
do Registro Civil da (~Om~H(':l; 

d) - dar :1'1 proviuôneja.':I nOP-l's'lii 

riaH ptU'ô1. 11, realiztl~ilO do rlh!anlí'lll\) 

fi quo fie ltefcyc () par{tgl':Jfo únieo r10 
art. 276 da C01l8olirlaÇrLO d[IH T j('i'l 

Pcn:1i~:;. 

§ l,o - O Govêmo dividil':í :1 ('0· 

ma.rca de São Paulo rm trêi'l (ürr,nns
f,rições, incluindo, em ('nela uma. de!:t>!, 
p<lra f'quilibr:ll' o servil;n, l.Ouns do 
di'3trito 0;1 S{'11(' P outrof'l distritos (' 
zonafl. 

~ 2.° (:n11:1 ('IlI'ndol' f'xere,OI':í afo! 
Ruas atrihuií:i:il'~, IHlIna das circunscri· 
<;:Õ(~s. 

Artigo 4~l, ~ Nas (lemais com:l1'MB 
do Est:ldo, :1S funções de eurRdol' de 
e:lsamcntos 'lerão des('mpenh:ldH~ P(~

los curadores gerais <"in órfãos p nu
sentes, 1ln forma do artigo 48. 

Artigo !"io. ~- Os ndjuntos de \'lua
dor de (·a,sflmPIÜo,; são d,e livre no 
meação ,e demissão do Govêrno, que 
{'~H.'!olherú. (~ida,díios residentes ntl rC's
pectivo di'ltrito ou zona, com Wl l'tJ· 
qui sitos para o ,ex,cl'eício do cnl'go de 
,iuiz (le p:lZ, Não sC'rão rctrilJllidos 
pelos cofre" publieos, mas percel!i'J'i'io 
d:ls partes, a titnlo de CllI'ltRS, a quan· 
tia de dois mil réis por pl'OC'CSBO de 
habilitRÇ:HO para eaSflIllPnto. 

Parágrafo UnIra Os [l,djuntos 
lIxere'erão, no J'rsperti\'o distrito Otl 

zona, a~ rt.tribuições constitntrs do <11't. 

4R ~ letra lia". 

Artigo 51. - Srillostralmelltt', os 
oficiais do Registro Civil, dos distri
tos (' zonas em que funcionarem coura
dores adjuntos, remetorão, no eurador 
de easamentos da rCRIlC'ctiv:t circuns
cric:.fí,o ou coma,rea, todos oa processos 
iindos de habilitação. 

~ l_O ~ O eurador de casamentos 
lançará o' seu" visto" em cada um dos 

jl/'U(',l'_SS(I/O, dl'pui'l di' (';.du!intt lo~, ti, 
volv{'n(lo'{)R a fH'gllil' ao (lfj('i:d rl'm .. : 
tt'll tc. 

9 2. -- Rr eneQntrnr irff:gnJarida· 
dcs, () rurndor f'xppdírii, ilJ~t.l'lIÇÕPH :\ 

respt'ito aos ofh"ial. .. e (·nradoreFl :101· 
juntos, fiem flf' referir, i'lÜrt't:uüo, :10,"1 

processol'! l,m tjlt(' h'lIh:llll ,~id() ,C/Jl'()11 

tradll-H. 

§ ~.() - !\ão ,'1pr1l1l (11,\'idu:-1 pllJolu 

meutOH ou eu~f:t.f'l prlo:-1 _'H'n-if;OR :( I]lU' 

.'dude t~~l(> artigo. 

Artigo ;;~ ~- O cur:Hlln ,ILldi('in I d.> 
inenpa7"<'1l e [J\lIH'nÍ('j-l tln t'(,JH:\f(':1 rll' 
~iío Paulo ('~l'l'COl'á <1:-1 futl(:õ('S !tl,'f) 

('ionada" no art. HU, §§ ! () (, .) () li" 
C(ldigo (le I'rol'l's<;o Civil. 

A),tigo !"i~, N:1S (lf'm~li~ l'OmlllTHS, 

Ii .illiz ll(Ol)ll'~lrii ,'ura,l!!!' ;\ !ilk, 1'01 ,-:ld;1 

l":lllsa, (~ () ellJ'~ld(Jr g,>ral I'UIII'iIlIl:tI';. 

jlor p:lrll' 110 Millhl1,{'r!o !'úf,lil'(), () 
l'lIl'~(itor gPJ'I)] jlOU{'I'Íl, ell t rd :lll I 0, ,)1'(' i 
1;1\·, mediante tlPI'],II',H:;-W dirig'id;( a(J 
j~i:f, () ('Xl'l"('Í('[O jldl'gl';il ,l:i l'ul':ldo

n;I, nf)oS t.ênno~ dn al'!, ,J~, i!('reI'fH'Il

!In as ('nfit:"L~ qUI' ('I)))ll'('lirl'HI :1"" ('U!':I 

t!Ol'P"; Ú Ii!lP. 

Artigo fi4 O Jl}(.'rnhl'O 110 Milli,dil 
riu P6b]i(~o, qUf' t'l:!tin'r lil'I'!H;nt(~ a al
g'lllH :110 jlldil'ial, ,yu])stituirú o 1"('''; 

P('I~tivn juiz, qu;llIdo tls1e ~(. :11Hli'ul,II', 

Jl:J polil'ia do n·("in!o_ 

Artigo Ii,i --- Iln w'r{L t re;o:(' prumo 
flll'f'B sulmtituto'fl, SPl'\'indo i'alla 11m 

d6!es, d(' pr{\f(,l'êneia, !la ('jr('uIllH'rü,:i'io 
pllra fllH1 fO)'l1m !lolllp:Hlos ou traIlsfe
ridoH medianh' rl1illo,iío. 

Parãgrafú unlC-O --- As /'ij'(',UIlS('J'( 

-.:ões :serão eOl1stihlidafl: 

:t 1.u, pola ] s,el'(,:ii,o judi,·iál'ia (' 
tpl'á suo sede ('m SiLO Paulo; 

-~ n. 2.11, pelas Ir c TU, sedt' elll 

Santoaj 

- a 3,a, pelas seeçõeH IV (' V, sede 
com Taubaté; 

- ri ,t,a, p(~lag secções VI e VIl, 
g-ede em Campinas; 

a 5.a, pejas Recções VIU e IX, 
A,ede -em Mogi-Mirimj 



- n O.il, !wla.'l Sl'l'(:ill'~ X l' Xl, :,;('de 
('1)1 Rih(-irão Pn,j 11; 

fi 7.n, 11.('la8 fJCI"I:õe:'! XJ 1 t' XIH, 
Sl'Ut) em .Rio Prejo; 

a 8.:1, llel:1.~ C'('('(:Õ('s Xl\" \' XV, 
~\~Il(' ("nl Al'ar:\tju:tl':l; 

;l !).il, ]H'l:tS ... r'('(Jh'~ X\'J I' XVII, 
;-':1'11(' t'm .f:lú; 

" lO.", I'''L" ",(·"õ,·s XV IIJ 
X IX, ~ít'd(' t'm SOl'Ot':!11:1; 

:1 11.:1, p{'ltl~' ,'-\I",{:r.I''l XX I' XXI, 
SI 'di' ('IH Butnl':\tú; 

:\ 1 :l.H, J)('J:IS ",'n;;íl';; x.'\ r I 
~\.\[n, ;-.:(·d1' ('111 BWl'1í; 

" 1:1.", 1"'1,,, "·",,õ,·s .'(.\ 1 ,. 
xxv, sede ('111 ;\,:11;:111111;\, 

C'A Pí'lTLO 1V 

Ofício,') de .Justiça 

"\l'ligo :lU - k:llI ('j'I":ldo;;, lia ,·IlIlHtj'· 

l;l de fiiio Pflulo, doi" cartório:'!, 1.0 I~ 
~,(), de psniv1lo do,; fl~it();; fl:l 1,'<ll-:C'll" 
da do Ei:!tfldo. O~ respc{',j,lvo;; ;{prven· 
111ários fUll\·iOlwl"itll llle(liflHÍ(, llist.ri· 
JJui~ão, em loam; as ('al!Mas np'lu·,jull<\· 

Il;t" no :11't. :2(1, I'x('el\lndm~ :1:; dlJ ~\. 
únieo, 

Artigo G7 -- n,'l atnais e;1rlól'ju:; dt.' 
:I('identes do inlh:llho e :lneX/JS, iomalll 
:1 dCllomin:u.:lio de ('artódns rlo:-, feitos 
ILI Fazenrln Mnnil·ipnl l' de ;I_,·idcutpi'l 

(lo trnhnlllo, 

Padgrafo úni"(j - - Os ('.'1('ri":!l'S fuJ'J" 
l,jonarão llO~ ft'ijos !tH'IJ(~i(ln:'ldos no 
:l1't. 2J, rxeet.uadn_" os do § únieo, 

Artigo :;~ -- N(,s l'art6rios dos fpi
til"! da .Fazenrln, os t'X0CIlt.ivos serão, 
imediatamente d('IWi!i de deflp:H·jw,da 
:1 pctição inidal, Tl'gifltrados (Im livro 
jll'óprio, autentienoo pelo ,iniz, por Or
!\t'm núlllPrirtl (' (le ,~('\'i(,R, atmtdclI(lo
'-I' il. organiz<lçi"io (]:I j'espediYlI Pro
~,r[ldol'i:j. 

Artigo G9 - Ofl st'rvelltuÍll'ioH fH'rã(J 

.~lIbstítllid()s, ll;tf< sua'! fnJtas, impedi 
lIlentos, ]ircnça:-; ou férias, pelo ofj· 
d,ll maiOl' on, l1a f:dta deste pelo J.u 
es(:r(~v['nte. 

Parúgt:lI"J {1I!i('O ()-; ~,'n 1'111 uú-
l"i(\,~, que n.ão 1 i\"t'rl'ltI (''1I'l'''\'l'lJfl'S jlll':l· 
lll('llt:HloK, 'lnão ,:wl'sli!,uido--j Jl0j' Ih'f" 

~(j:I, i(lt'lle:l, (JUI' illlli";lfl'lll ~'I, :luioJ'ida
,1 r' qUI' ti'.'!:'\" dI' (">lln'(l(~[' 1;("('11(,:\ Illl 

i'{\],j;t:'lJ t', 110:-; I';IS(IS dl' 1';111:1 (111 illl
lJ('(lilllenlo otIISiol\:li'i, ]lO I' "'1::'(1 '1<'1'
\>"lIhdlrio dt'!'igll:ld(l 1H'[o !'(lnl'~!'dul' 

JI,'nn:llll'llh'. 

TíTULO II 

Nomeaçõc,:, Relllo<::õe~: e Promoções 

C.-\ l'íTlJ LO J 

Juizes :,;ubstitutos 

.\rtigo lin (j~ .illii",I',~ ";Il"~titnl"" 
,~('J'ão nOJl1t':I!lo" 1I11·,lianil' ('UlIl-IIJ'C('-, !Iv 

jll"ov:J'l I' j ít lild,~, )1:1 1'01'111<1 {h 1t'git:dil
I:[l,(j Yi/.{pnll', ('llIll :1" 1I1,ldifj( :l':<~('" (·UII,,

:llllt'CI d('.<,i,' d('l>,('ll1 I' i 

J'al'Ílgl'nfo lmil·I' 1'1Ir1l'lll in:.,('),(' 
n·I'-~·H' (',lllIl-jd:t1(.-: 1I1:1illl'I-'" di' 1'iuh' (' 
três {; 1llf'IIUri't-I (1(' qll:1I'I'ntn .'lllOs, !U!lli

lielo o limit(, !li' 1111:1.t'('III:1 I' (·.ill('l) iUl()fl 

J!ar<1 0$ 11\('111111'(1:; ,lo 1fjnj~teri() P6b!i· 
l"lI e (h df'll'g:ldll~ d,' poli,'i;) (I" I':!)'-
1"1' i 1":1. 

AL"t,igo liJ -- Nr' n 1,,·qnf')'I'U'lI1, fl('rilo 
t1i"jH'u::HttlO!oi (1,-' rell(~jjr ;1,,> prlJYl\s, {'(lll

(,t!1"]'('1l11o I'Ulll () J'('sl\lt~Jd(l d~" IH'('g

indat; illIi<!rjonJl('Il!(', :111'111 dos litulotl, 
I!~ ('<tlllli(llltlJs: 

:1) ~ lIUi', ('111 1'(j)\('Ill",~II, !lU ('OH('II!' 

SO'l :Iu/('J'io]'(';;, I i\'l'J't~llI "ido ill(,lnidos 
H:I li:lt-II di' iwJkar;iio; 

J,) -- fllH' .i{! tj\'er,~m PXI'l'(·ido o i:;)t' 

gu til' jui7. HuIH;jitutll, (lf'ixanrlIHI 1101' 
OX,úllf'l"l<;fio 1'1l11l11lál'i:\ ou niío I'i~c()n' 
duçíio; hüPs I :lIl1lidnt.oR S~t') :ldmitidoH 
~H'lll limite' di' id:\!lr'; 

,,) -- (jU\' j'OI'L'1Il Illl'llIhros do ~itlis· 
j,l'l'iu P61dil'(\, J!lJlIj(~:lllOH lll('(li:lllt(~ ('!IH, 

eur'lO de p\'{n':t~, I' l·onh\H'lll um {lHO, 
lwlo 111('110,.;, di' t'Xl'ITíf'io. 

Artigo f,~ - QUilndu f;Ó s(, jn~(:le, 

\ f'rem e;lndÜbto.'! dL'>IJllllfwdo" rlns pro. 
"!iH, () julg-nmrntll (lo l'OnellriH), :1 l'IaE4> 

sificação (' :1 ill(lil',Hfw dos- l',;111dida!o,'1 
eompetelU :10 (\lIlselho F3upL'rior da 
Magistratura, qUt', P:'ll'!j, iK~(), f H' l'i'Unir{1 

dlt(~{) din~ up6s (l {'nt"l-rr:1I1l>'lIto das 
jn~('riçõ('", 
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§ 1." --- !Ln"cr\':1J 1I1!! OI! i~I;II" ":111 

dirlatos 8u,i!'ito'l :\ prova", ~('j'ií, (',ntlH 
tit.uid:\, na fOl"JIlIl !1:1 h'gi"d!HJW vigen
te, a (,(lmi~'são eX:llllin:ldllr;(, à qlUll 

('ompeliriín H .iu!g:111\('!l10, :\ ('];I:-:sifjea
(·.fi.o (' :t illr!i,':H,'fio 110.'" (':llluillato:-:, in 
;:JII-:tVI: o,, 1111't]I:ioll<l!lI'" l1n Ild. OI. 

~ ~.H 

ti' di:l" 
pontol1. 

..\" pl'o\'a~ 

(]('l,nis da 
I erii.u início 
jlllhli<'ll (:fio 

§ 2.° --- Entl'(· ti, inf{)J'ltl[H:Õ('::; 1"(" 

serv[l(b.'lj qu\' a J(>j tll:lllda !'!oliribl', 
figurar:io. i'(;1l1prl' Q1H' fúr posRivrl, ;,'i 

do:"> lU(~nlhr08 ({as ('()l1liSf;l(I('M (·xamina 
dorai! (Iof,' (·.OlH'lIrSO~ 11" prova.'!, a qt!!' 
OH rftt)(liil:üo:-l tenh:llll "irln ;Il\t('l'i()j'· 

lnt'nl,() ~UbHi{'tidof.!. 

§ 4.0 - Ao OOIJ<-l('lho Nuperior dn, 
M:t.gi!ltl'atur,[t~ ou à /'-()Il\iss&o examiun· 
.uorn, serão presentcH as pl'OnlS l'SCl'i 
ta~ dêO!scs cone'ursos, as~il1l cnmo ,I" 
a.tas do julgamento c os tit.uloH. en
tão t'xibidos. 

~ ;).0 ~ P.'ll'::l ,'1. ,'tIll'(.'rirlçllo da,.; pl·()· 
V:lH em eonr.ursos post·eriol'("I::I, ill'rão 
mlmeiowHlos nas Ilt:U\ o". lJOlIto:; ('IH 
11(/t:18 qUi' Ol'l cnndid:ltns obti\'eI'L\Irl, 

obsl'l'v:ldu o dl(,!posto 110 al't. n do 
dem'pto Il. ,,120, de ~1 dr julho dL' 

1 ~3]. 

Al'tigo n:{ -- 08 jlli:r.es HubstitutO>l 
PUdL'I'rW s,']" l·emovic1ol'l, a pedido, de 
umn pai' outra Socção Judiciária, SI) 

o COllselho Supedol· d[l Magistratnr:1 
ll;-tJ:t oJllls-er. Nas mesmag r,onrl.i(:õ('S, 
POdl"J"DO permutar as RL'CÇi)CI:l. 

CAPi'1'CLO Il 

J uiZ6S de Direito 

;\rt.igo (i-! -- () preenchiment.o ilo 
cargo de juiz de .direito fnr-S(H'i m0· 
diaute promoção, por Rntigllida.(le e 
por merecimento, O'U tnf\di:lnte remo· 
ção, dentre os (:a.ndirl:lto:; in:'H',ri1"os, 
que forem indicndos ao Govômo IIn 
Estado pelo Tribunl11 (In A pl'lac}iio. 

Artigo 6:i ~ 1}().u'(~lI1 iusefOvcr-HI' pa· 
l·a o pre'ouchimento dos cargos de ,juiz 
de direito: 

a) -- de Lu (1ntrâneia, os juizes d(1 
direito da. meSUlll nltí'gorin ,(' o,. juizes 
flubstitutos; 

----------------

I,) -; di' ;';," ('lltrtlllr'i.'l, IH :it!i~ws do 
tlil'dtn Ib Jl\P;1 lJ) fi t·:Ii(~gOl'jll (' OH du pd
IIll,ira: 

(') - di' :1." (',ntrÍtlldn, II.~ .illi~L!;; do 
Ilircit.o !iH llJl""UI;\ t'ahlguri:l c' OH (11' 
r;(~g\lnl1a; 

d). de Ij.a 

ma eatL'gol"ifl e 
pnlrân(,ri:l, os ti:! 

o» tl(, t ('r(~l'ir:l. 

A rligo !;ll ~ 8/in IW('os.~ftrior\ Os :-ou
g\\intt'R (\stf\giuf.;: 

:1) ---- doi;1 ;IllO:'! do efetivo exul"l'í,-·,io 
J10 (:11l"/~O, pfll"[1 n pl·omO(<I'o dI.' jniz 
:-ln!Jstitllto a jni'l. de (Hrpito dI! l.a P11-
tl"illlcill ; 

1,) tloii-l :lll()S (\(' t'fptivo (')\(j!'('í· 

do na ulltL'úll<:in, I;wndo ulUa Ho'i IlII'H

ma (',()rIl;lTf:l, }):ll·;l n I)l"Olnol;iw t1n juiz 
do dil'l'ito de Ln, :.l.a e a.'• entl'álll'i:l 
p,lra a illll>tlinbmPllto .'111Pt'l"ior. 

J'lll':tgl':lfn únieo r..: , lliSp01Js:\dn 
() pstúgio quando nCllhum dOi-; (':l!luirlll
t(l~ () tiY~'I' (l11 111l1ludo t.ndus iH <JIW o 
tiq'rcm nfw fOJ"(!U\ ('!!lHAifi(~;ld()~. 

Artigo fi7 --- Hão I'l':;f\:dva,d0:-i <In di 
l,('ito,", <lOfl ntu:li s magi~tr:Ldu."" lJ1W já 
t,.l'llham fi Piltilgio -exiglr1o pP1n Jegii-l
l:tção aotl't"io!'. 

Artigo üH O pl'(~l'lll',himulto, por 
prolllOçflO, daI:! \'ag-:u:I que O'·On'l'l"eOl utn 
dtrla cnt.l"ânei:l, far·H{)·á mctado pOI" 

antiguidade, lIlehuJ(1 l)(I\" lllcl'ednu'Jlto, 
I'IH t'nd:A. sél'iP rI" q'uatro vagnH. 

Al'tigo Gil I'Ul'fl a !Jl'omoçi"í.n 11M 
tHltiguid,'ull', I) 'l'rilJuna.1 de Ape\th,ião 
indicarú ao UuvIlrno llo }<~8tado o mais 
.mtigo doi'! juiz('!> da t~nt.ràneia lme· 
di:ltnmcn1.(\ inj'erjol', dentre Oli illflcri· 
tos, A antignidnde Ó L'UUUU!a n:\ «u
trftlll·ia. 

Artigo 70 Para:\ prolllOçflO por 
merceimonto (I ,]'ribunal organiznrá 
uma lista. tJ'ÍpliN', oIH,;t\n·:mdo o 
disposto:! nOs artigus ti, 1, ~, {~ ~§ 
1.° e 2.°, 9, ]0 (' 9 único, 11 
-c § 2.°, 12, pl'illeipio e §§ 1.0 -c 2.° -e 
3.0, letrn "d" f' 13 do d(l('frPt.O ll ..•.• 

5.266, de 1~ de llo\'cmhl'o d(;, 1931, 
eom ns mü>difiC:!H.;õeli s(1guinte,':l: 

a) - cada. emenda pod~l'á .~Cl" subs_ 
crita por 11m 1111 \ll~ll~ d('i-lpmbargado· 
res; 



11) - o voto ~elH,idtl du algum 111J1l 
nH'mbl'OB do Conselho Bupl'riol' da 1\1n
giiltratnrn é eonsitll'r:tllo 0lllen(b :111 
pRI"CCCI', 

Artigo 71 - Quando, l'ntl'e os r:lll 
(lidatof1, hOU~'I~r juizes: dH m€~Smfl el)' 
tegoria. do Nlrgo vago, sorá orguni:w
da, além fla de jlrolU()~rto, uma Ii'li:l 
tríplieo de remoção, }l0(}elluo o Govêr-
110 fazer fi flua cHcolha. pm nlTIn ou ('!li 

outra, 

ParH.grafo UlUI',O ~ A remoção 1m
ra a mesma entruncia não depende d,e 
estágio, e os c:tndiUntOR sorão cln,,~i· 
ficados 1101' mcredlllcnl.o, (lxelusiv:t· 
mente'. 

A rUgo 7:2 - Hussalvado O (':IS0 pl't~ 

vifltO no <lrt. 10;") da COllt;tituil:ií.o 1<\:
der:ll, a nnmeaçfLO de dl'::wmlJargildol' 
se t'ar(t media.nte promo<:.ã,f) do jlliZCIl 
dt1 direito que t.enham, pelo UH'nos, 
dez anOs de efetivo cx,erckio no cnrgo. 

§ 1.0 __ Ai'! v:tga::;, quo tenham d(' 

ser f)eupa(bs ('om a prollloçi'i.o dOR jui, 
zes Up direito, !'wrfLO providarl, :lI tr-n\ 11 " 
damenh', por antigni(beln {\ por Ulp· 

r-el'im('llto, 

~ 2.° ~ Quando a promoção olwdL" 
C't'r no L',l"ilpl"io do :\1lt.iguid!lIj(" o 'l'ri
ht1lHtl de A1W'[u;íto indh __ adt :\0 G()\'~r

no o llOme do .1'lliz mai,; antigo UIl 4,1I 
clltrfuH'ia, A an!.igllid:ule p;lr!l r",~a 

indicn,ão 6 I'oubda na entrfmei:1. 

~ RU --- Pal"[1 a promoção por !lW' 
reeimento, c p:tr:t. a 110ffil'flÇão no (';('-\11 

do nrt. 10:i cLI r'onflt.ituic;fLO ]<'üel!'ral, 
o Trih1Hl!l] org:wizar:'! uma. li~t:l LJ'í· 
plicc eonst.it.l1ith: 

a) - no primeiro e.:lSO, de jUizl'fl 
de dil'eit.o da entl'úIll'h~ mnil'l elüvlld:t; 

h) - no sl~gnnd(), por aflvogadol'l 
ou membros do Ministét'io Públieo, r!p 
notório saher jurÍf};('o e reputaç.iío ili· 
Imita, maiores de 35 o menores de 58 
anos de iiladp, eom doz nuos, pelo 
menos, de prática. fOl'·ense. 

~ 4.° - Na orgnnizfl.çflO da lista tri 
pliee será. obtjenrado () disposto 110 
art. 70, 

i'.\I'I'!Tj,() I)) 

Mini.'Itério Público 

Al'lig'o 7;1 ._- I\OH (·!()t!('HI~OH par:1 n 
C:Jl'g'O illi('i;d do ~-lilli8t.{'f'i" Púl,rli'll, 
S(]r:'L ob.'wrvado (I qlu' (~slá (li~JlnHt.1I ;1 
]'eHpf'ito dOR jlli:-:es sllh~l itll!OS, ('11m :1" 
modifi(,~I\Õl'o1 ~pp:\litlt-(' . .,: 

Os 1',lll(lida!Os Ili"jH'n";Hlos Ila'l 
pl"iI\'af~ (";:I.t): 

a) -,_ IIH qIH', ('lll ('oneUl'flLl ou Clll ('UlI' 
emrflO;l :lllt()]'jOl"PS p;H~l Pl"tllllotor pô
bli(;o, promo!IH' !:WIJRtHuto O'U juiz til!])'! 

titlltrl, li\'c'}'l·tlJ .,-lido indlliuos i'lH lisVr 
trípli\'p, OH )II)~ trD<; priml'i)"ol"l !tq.'::1 
res dL' lisl:1 1"lllrlj)(,sLt L\(o IIliliH dL: 1rt~"I 

lIOIlH'fl; 

11) __ o OH qlH' ,itt tiverr'llI ('X['1'('ído 11 
('fLrg-o di' PI'(ltllotOI' pílbtit:o, (','111':11101' 

OU prtlllloto[" iillh.':!titut.o, nw(linnt.c 1'011-
('ltl"KO du l'l"UV;\$, Ilrix:llulo'o por ('XI)' 

l\l'l·,!(~iio Vüllllltrll"i:1 j 

1') -- 11-'> que, lllillleildus ,~,,'lH ('.OflL'IH· 

flO p:II':\ Ix, ,':Il"gO~ di' pnllllotor público 
ou t'llradoJ', ti\"L'J'('1H (':>'!('l"t'idn iJ~ l'pR· 

}loctivll.'1 flll)l:ll('~ dUl'llnti' !ri'.'I Oll tIl.li.'! 
ano!'!, Ll(1ix:llltlll :\.'1 por \<",:olll'J":Jt,:ào \''1 

lUB1{t!-iaj 

(1) ,-~ 0'1 qlH' \.Í\'t'i'elll 

(~argo de juiz .'Illl!StiLllll1, 
pOI' ('XOlll'l':t(;,io volunl.(ll"i;\ 
C:lIH(luc;:.i'w, 

j'x('rei LII. I) 

clt'ix:111,lo·1) 
OH niío rc 

II - O ('OII('Ul'flO Horá prut'cssado .' 
julgado, O!ll IllllllquCl' iJipM,t'H(!fl" IH'lo 
Conselho ~llp('ri()r do Minit:ltério PÚ~ 

hlico. 

A1'1 igo 7-J ._ . .A l"f'IIIf.H;iio rnrll a meIO· 
ma (,ntráncia I: a 1'l'OIllUI;:tU IIOH lI\1~m' 
bro.'l do Miui.':ltl'rio Público serão l'r-e
eHlida.'1 de ill~f'l'ic:ii() dOi; (':w€1idat.o:-l. 
Dentre 0.'1 iIlHeritIJ.'I, o C<lll.'It'lho SllfH~' 
rior do 'Mini.'lt01·io Púhli('o indieHrit ali 
(Jonll"no do l<1fltndo: 

It) - três 1I01llP.'I, pOr nterpeillwrlto, 
!lO (':lHO dp rmnoçfw, o qlUW((ll, trata,n· 
t:Hlllo-:;(~ dp Pl'OlllOÇÕ,O, f{jr :lpli\~jHlo a
Ijll\'ll~ ol'ij{'l'ioj 

h) - um 1I0nH" HO ("rl80 de promo· 

t;:IO J'III :1llt,ig'uidade, 
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Parág'l'afo ún;,'() 
de rü!Uoçlitl (' lI<
RC-iÍ, o diflpuClto tU) 

11;1\"I>llrlo p,'did()~ 

1II'IIII)(1(JII1, :1(1li«:11 
:(digo .. J. 

Artigo 7:í --- H6 ~Cl'Üll ;Hlmitilloi:l ,\ 
pl'omot,:áo O~ (,[11lr1jd:Ii()~ da (·!1t(~gori;, 
iUl<'aiab,lllPllh' inferior it '1111' l'kth:I'1 
('UI eOllt'lll'l:W, ",1m \1111 :IJI(), pt'lo llli 

l!OS, ·do ('ft>ti\"o exPrf'il'io nfj(lll(~hl ('" 

tt'gori;1. 

ParÍlgrafo único (le; qll(~ ti\"ef"111 

dez :In()~, velo lJl('n(J~, 11(1 P;((fJ'"íl"jll 

l,f{)tivo em uma. só C'lltràlll·ia, jlocl1 !'l-' L) 
ser promovidof! para a ('Iltrâuda qlH' ~,' 
f1('guir à imedintllmndc ~llp(,l'i()l'. 

Artigo 7\) - POflerá o ('oll:-idh{) NlI
podor }l1'0l)Oj' no GUV(>l'110 ;1 l'emo<;:1u 
(',ompulsórifl de algum (lo.'> Illl!nthl'llt-; 

do Ministério Púhlicu, Ilu:i!ulu a SU:I 

permanência lW comal'(~n, 011 !lU (';,1 
go, fole IOrllllr IH!lnifcHbml('nk ll()('h ,I 
aos itltel'l'SfH'~ lIa .Tllsti~,:I, 

~ 1.0 __ O COllH('ihu jll'nel'llf1I'{t d,' 

(lfício, ou n1edLll1to 1'('(jlli:Ú(;!J,) do :-,1' 

erotário du .JmtiG:l, 11:1r:1 qne <'x:tmi 
]}O a situnção do fUltl'iOll:ll'io, ou, ai 11 

on, -em vi~t:t de d(HlÚI\('ia fnndnllwll 
1":ldtl, d(' pOf<soa iclilllP:1. 

~ 2.° -- O f'uneiouál'jo :;el'lÍ_ ouvidll 
a respeito, podcn(10 of'I'j"I'I'(\r dO('UlJlt'll 
to", em sua ,dof!,~{l, 

§ 3.0 _ A. Ill'OpOsb do ('OllS(,lllO f'!(' 

r:'t fundampntada, 

§ 4.° - O UOVÔfllO 1Il1Ucr{1 1'()n~{'I' 
vaI' o funcionário 110 lugar) mandall 
do arquivar a propo"ta, 

~ 5.° -- A l'cmoçõo, Ijn:lllilo de,c'l'l'
tnda, soril para com:\l'Cfl da músm:l 
rntrâneill.- Não havendo v:lga, o fuu
cionário ficará 'em disponibilidade rc
munera(la. 

Artigo 71. - l~ l1lantida fi (',ompe
tênda do !Jl'ocul'ntlor g't'l':ll pnra pro
por 11 ('Jt:(mer:u;:ão, f'nmo pena di!lcipli
!lflr) dOIl membros do Ministério PIÍ 
blieo ai.nda fwm Ilil'cito ::t (~stahilida· 
di} no (,fll'gO. A proposta, "erá moti
vada. 

P~ll'úgl'nfo único ._- Se, porém. () 
funcionário já tiver n,dquirido a.quelt' 
direito) fi demÍssíio ",erft. propo!lta pe lo 
Conselho ~upcriol' do Ministério pú-

hlieo}.em fah~ do proül'n"li ddmini:-,tt';1 
livo OfJl,:11,~1(~dd() em lei. 

('Al'i'l'ULO IV 

Oficios de Justiça 

Artigo 7.'1. -- O jlt'o\'inwnto ,lo!'j oJ'í 
,·ill:' 0(> .rni'llil:n f:ll",W :í, 1\]!'(ljtlnlf~ ('0'1 
,111''10: 

:' I dI' t ítlll(J>\; 

11) dl' jJl"OV<I;; e 1'ít.ulo'!, (!U:UHil) 

11ft" hOl\v('j" clludiuat.ll.'l aI! I'onc;nr"'" 
,lo títlllo,'i, 1]'1\ quando w; ini'l('l"itoij ll:i,1 
fIH(~m hahilihuloB. 

Pal'!igl'td'lI úni('1) Hií" proihidn:-< 
ai'! permutn~'l pnttll servt'ntuáriof:l (]p 

ofí,'iofl Ih' ll;ttLlJ't'Z:l di\'I'l"Il;\ ou de ('(1-

Ill:1J"(';,fl tl:' ('Iltrftnei:\:'l Ilif!'I'()Jlh'lL 

"digo 7f1. - ; .. ltJ Jl0tll']"f,,, iwwl'l'vül' 
c,,~ Jlfil'lI () C{\Il('UI'.~{l de t,íi UIOH Otl 1'~ljl 

(lidat{)~ \"'0111 0'-1 ri'qllitlit(j~ t'xig-id0 < 

110S arts, :\.", 4.° I' fi,o, do 111,)1'. li, 

;',.l~(J, di' ~I (11' .jnl!:o d,' l!J:n, ;~Bflijl\ 

Illodi j'il'ad()~: 

11) ~~ pOII/'rlto 1 :llllh{'lll illS(·I'evl'f-. I' 
()'-I :u1yogado:-l I)('O\'íiÜonIHlo~; 

b) -~ no ;11'1,. 4.0 ~\ 1.1', I}.o 1, itl 

(' hwm·~e o,~ airetOl'l1f; 01 li MPC'}'l1tari:1 
(lo Trihuw!1 do Apl'lat,:ftu, \';trgofl ('1'(';1 

dos pOfltorior1ll0Ul-P. 

Art.igo SO. Em ,'1rgnj(la :1\1 -PX:\ 
nHl dos pl'dido:-l dI' iUH"!'i(:;w, a qU[' 
:Ilude () :11'1. '7.° rio df'('. 11.(1 ;).120, fi 

(~onsclho HU]lmior iI il MIlg-i.»tratura 
paflsa1':\ 11 ('la::l:-;jfie~lr o,~ (':ln(1i(lato~, 
Htendeudo :\í) !tJel'ptimcnto 1',0ll1pl'OV;I
do pelofl tHul()f> of('ró:'-ci(]ol'l (~ pplil,S iu 
formaçõe,'1 (~Uf' n :ll't, IV' {lo ll\(,~HH' 
decreto lJH1Ud:1 rt'qnhlii:Jr, COIlHt.arão 
!la ,üa no l'ini-lsifi('n(;;"lo (I,"; t'1l11(]mn·t:J\· 

tos da rlelil)(~rRçflo. 

Pal'Ílgrafo úni('o Hcrit. provido 
110 ofíeio ('IH eOIH'lU:H) Illll "I1ml três 
(·alHlidato:-1 indiea.(!o, .. , fi('llndo aboli
(Ins qUflifl(PH'l' pl'ef('ri'lncia:-\, tflnt.o pu 
)"/1, ll. díl:~sit'j('llçií() (,O!llO pa.ra, alIO" 
1I\(>~<;.ão, 

Artigo 8J .. - Nu hipótesü do art. 
78, ktra Uh", abl'1l'·ae-á nova inseri 
ç,1i.o, llllt'R o eoucurf!O do provas e ti· 
tulos~ podendo ill:-1('rt~yel'·fI() qu~üsqut'r 



rid:úlfwl; I~om os I',rquisitos do art. 
li'!. 1, 2, 0, 7, 8, !.l, 10 e ]9 !l.o I 
(j,.(', n.o 5l~O. 

,I," 
do 

Parág\'<.do úlJieo -- - OL!:Iel'Vu,l-sc-ÍI. nu 
t'\JI1C'unw, () dil>poslo nOH artA. li n 1;) 

" ]8 do l!iPiHlIO d('\'f(~to, 8(:J1do, pu 
rl'm, a ('lJmiAi'!u'n (;}..1amina,dorn consti
tl1ill.'1 pelo prc~irll'nte do 'l'ribunal di' 
.'\pclaçllo, por mo advogado c prll' um 
H'rvcnllládo de .Tmüiç.:-t da Capit:ll, 
lI\llTIoados pelo Oovêl'llo. 

.\rtigo '.,\~ ~"- Qu:mdo, ainda no oon
nirso d{· provas e títulos, llenhum 
(,:tlldidu\.o fôl' inscrito ou cIH./-Ilúficado, 
11 Govt'run procederá na fôrm:l, do art, 
'n do dlJl'. 11,° 01:20, 

Artigo 8:~ -- O l!:xanll\ dOI) candida-
108 a eHe-rC'vrute será efetulldo por 
lima, comissiio cOllt:ltitnida pelo juiz 
\'(Jrrpgt)dor pCrml!.uente J,-, ofício, eu
JJ10 pl'csidonh', I' por doi,i examinado
res, um dêles advogado c (Hltro ser 
\"(~ntuád() de .TUi-Jti(;"I, nOJUNldQ8 pt~!() 

mesmo juiz. 

TíTULO lU 

Substituiçõe-s 

CAPiTULO 1 

Tribunal de Apelação 

Artigo- 84· Oii presidentl'!j da., 
H-ceçõc~ seriio 8'Ub"tituido:.: 

a) ~~ nOs impedimtmto8 oc.asionni,~, 
pelos d-esümbargadorl'H da Sl'>CÇUQ, 
Grupo de CA.marafl on ('âmara) a qUl 
pertl'n(\{~r o feito, na ordem da nn 
tiguidade j 

h) - nos d.em.'lis (';L'iOJ, o vi.c·tl·pn~ 

!Jidento do Tribunal p:(liSal'Ú a prt1si 
dir a S0cção Criminal, sendo, na Ser
ção Civil, subtilt.ituido pelos rf:'spetli 
vos dNlombargadores, lIa ordem dll 
antiguidade. 

Artigo 85 -- Os l11elnbros do COll
selllO Superior' da M:.lgltltrrttura, 11ue 
t'st:ná. sempre cumpleto, Aeriio Bubi>ti
tuiJos na. f6rma d:l lt'gislaÇ-iío Vigl'lltC. 

Artigo 86 - Q'uando, na distribui 
{:ão, ou antes (\í> lan.;:ado algum "vitl· 
to" "OF! nutol!, \'t'rifiear-1k o impedi-

lIl"]);1) ri!, qu:dquul' delwmhargador da 
( ~fj 111:1 m a (PII' tOt':! r () fl'Ho. êstu Rl'rá 

distribuido .'1 oulra Câmar!!. 

Artigo:-:;'7 Os dt~:-ICllibal'gadoJ"l~" 
d:l S('e'~;tO Criminal fleriio substitui· 
do:>: 

- NOfl impt;tlimcntoA ol',aSiOllall'l: 

;1) ~- 11\'10 prl'HillMlto da SCl'ção; 

b) -~ pdoi'l tlL\fleTl1bargad()J"t~H da ou
trilo Cilmara da !l1\~All\:l H~;e'.:iio, quando 
Il:\'J lJ:t:üe on nii,f) .'!!·j:1 pO:isjvel a. tlU 
Ti dituição p'l.~ltl Jlr~:-lir1t'n!t~; 

I') pelor' d!'fI!'mbarga,dor('H da 
Hl'l'çiio Civil, I1U[\ :l-\'l'itarllIll a liub"t1-
tUÍ\:ão, mediante pI-lI':lla; 

li) pp}().'i juizc.,-; "l' direlto Lia!:! V:l 
l:\.q crimillni.'l l1 ali InHnOn~1i da Cllpi 
t:11, a(!;;ignadoJ-\ iUNlj:lIlte (~íH'ala, or 
g-:Ii\izadn p('\() pJ'lItli.!pnte do 'rribunal, 
'_Il):wdo ldo Hl'j·t pos~iv(~l a Hubstltui 
~1ío nos têl'mo:i da:; IdraH ;tntt'riOrcH, 

II --- Nos inqH\diln"lltOJ-:I pt)f afasta 
UH'ato do exerdcfo: 

:-1) -- )wIUH doi:~ \,pst.an!.I'H dl'rlelllbar 
g:I(101'1's 11,1 CfinL'lr:l, !' mai ... , müdi:ml-!' 
!,~{'[j,la, !Im do~ dl~<I~'mbarg:\.(loreR da ou· 
11":1 CiUlJ:lra rln mCf:!lI1a Secção; 

li) _ ... - \wto pr~Hidúntt' da Heeç.iio, l-W 
() IH'rmitir o f1l'1'vi~(\ da lH-e'Hidôllda do 
Trihun:d, e.aso nlUl seja pOHt:!lvel a 
,'inhstitlll~iio llOfI têrnlOA da 11,t.l'a "11", 
('~i qUHnoo .'w :lfas!{' nwif-i do um de-

luhal'gnJor; 

(.) - ])010;' dtHH'mbal"garlorn::l d:!. 
81,(.~rto C'ívil. quI' :lI'l'it:ln~m :t ~ll1bf:lti

t I j~ão, mediante 'el'l(~al:l.i 

rl) ---- \)1'\01'\ jni:,w>I df' din·jlo .!aH 
ya.ras Niminaifl {i de nWllOrelt da C;t

pil:ll, 11p.'1ignadol'l 1ll1'lli:n\t,(' 11'1'nl:l, or
ganizada lw1n PrrsidmJt,I' do Tribunal, 
qn:mdo nno MP.!:I po_>mívo! ~I imhRt.itni
~fLO 1l0fl ttJrmofl daR 1pt.ras 1l111L'rioreH_ 

Parágrafo únl!'o __ o () 1,r~lÍdl)llI(~ lla 
~el,t;:ão, julgando (',o1!\'\'1licnte, pudt'rtí 
substit.u:r um d{'~rml):lrg:\(lor de (!lIda 
Câmar.1, cutnulativf\mL'ntc. 

A:·ti~o HS Na tkeçlI.o Civil, ob· 
-.,crvar-Ae-ão ,').~ 3' guiuteM regrll~: 
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I -- ;-..ilJ;-i jJill.~',lin" lilos 
os dosemhargadores :-:i'r,iio 
dn::J: 

()(';lrdOllais, 
lSul,stitlli-

a) - lH'los da m('SlWl 

Chupo de UfUlLara,y, que 
jnÍzes do feito, na onhlHl 
dade; 

Câmara, ou 
nflO foram 
(la antigllí-

b) ~ pulo pl'\'l:lidcnle dN SocçJ10, 
quando se oCllgOt.Ill" () número ele juizes 
desimperlillos; 

e) 1lOlofl dCl'lcmlt:\rgad()rll~ dafl 
outras Cám:::n:ts {In mesma Secção c, 
depois, sucessivamente, peloB da Hec
ção Criminal c pelo!'! .iUiY.'l'S de clirl'ito 
dns varas ein'ül, dll l"llInilia o das 
SU('OHSÕ-eS e. elos feito:, da Fazenda, da 
(',omarca de Siio Paulo, na f6rllla da 
legislação vig('uh~, qwuul0 niio fôr 
posólivel :1 Auhstituic:í'lo pelo m('lllo ('i!

tnhelel'ido 1I[~1! ]í,tl'<l.'l ":t" p "b". 

TI - QualHlu {lHtiy('l' afastailo do 
f'xcrcÍcio um ~6 r!l1:wmhllrgRUOl' do 
cIItalquc]' dlli:! (~àmaras, funcionará ela 
('om os trllil restnllte~l flue rmb:-ttitlli· 
rito o d{~SI'mha,rg:ldol' afastadoo 

] fI - Quando t'slivert'm afastados 
dois ou mai),j descmbalogadoros de unút 
mesma Cúmara: 

a) - o pl'l'sidente da Seeçiio subH
tHuirá () ~Il'gundo que :;e afastaI', com 
a fa(',llldade a qUl' alude o § único do 
art. 87 j 

11) ~ não scudo possívuJ a suhsti
t.uit,:-ão J){)lú presidentl', ou ficando a 
Cálll1lrlJ, mesmo eum l':iH~l Huh!-llit-lli 
~ã(), }'('rlllzidll a menos dl' tr~fI jui~cs, 
s0rão desigu:.úlos, medi:1nte oseal:t, dl~. 
~l'mb:trgfLdorr's de outrail CàmaJ'óltl rla 
músm:1 SeeçflO; 

e) - Ilão )lendo p(J~:j\-I'1 ;\ ~nbsti 

I.uiç.ão, 110.<; lêrmoH> d,IH II't1'atl :wte
l'io!"os, f\crão de),jignadoCl, Tllediante efl
(>,ala, d('scmbllrgaúofpOl dr, outra St'C
...... 1-0, que a(O,cit('m a BubOltituiçã,l, tau
tos qualltos jJ:tstem Jlllra fir.ar a Cf1-
mnra eonstituidn por três juizes; 

d) - ,1- Càm:Htl, que, ]lor f:tlta dO-H 
8ullstitlltos nH'lldonado,'-j n:t'l letra+! 
antcriorc.':l, fietll' redllzid:t a. nWlIOH d(l 
hê,a juizes, será ::1 Ul\X:.u:la, para o jlll
g:lnwnto do.':l fp1tll;; qlH' lhe (',olllpeti-

l'cm, fi, outr:\ C[llll:ll':l do Jljq,llln Ul'lI 

])0, t' todos Ih dH~(,lJlkll"g:td()ft'1:I (lo 
Ot'l1pO ftjfl(Oi()ll:lri"ío 11(, I'X:1H11' (\ .iulg:1 
lU\:!'tto de t.:li,~ fci!o,Y. 

ArLigo SU _. Nw; (:I:-!OS de nt':l9b 
nLl!I\Lo de (~xer('Íl·io. tI 3ubstituto, ou 
08 fHlbRtilutOH, rl~p:tl"t.idalHent,l', pl~r(,(' 

IH'rfio a parti' do~ vI'lu·illl('u!:tm qll(~ n 
suhtitituido ou O.Y HuiJ~titl(ido'" pllrr\1' 
rl'lll, ou, l}llflll>lo n:\da Pl'I'l :Illl, :I. [IH
porl.ftll(',ill ('orrvspOndt'lltl' ú g'l'at.ifil':' 
ção. 

OA Pi'l' r; LU J I 

Juizes de l.I~ instância 

HECÇÂO I.n 

Substituição nos casos de férias, li
cenças ou afastamentos do exercício 

por outras causas 

Art.igo no _.- o ... jllizl'H de dirvitll 
da:i val'HS dv('i~) ti:! '<':Lltlília e da~ 
Hlll',l'SSÚl"S e dl1 P:I/.I'ndu l'úblil:a, da 
eOTll:lre:! lh~ ::-;iin ":11110, :-1fto Hub!!tilul 
dlH. p('lo,<; HdjllnllJ~ :llIxiJi:l.l'I"~, mNIir!u-
11' 1'(juita1iv:lil rle.Yign:l,\õ,~S !'l~ib" pdO 
l'r('~i(lpntt~ (lo 'I'ril))lllal dI' AI)l'I:tc.:i'ioo 

l'nrflgrafo ónieo ~- ~a fali:-. do :ld
junto :l\Ixilial": 

a) -- BO o impedimento não eXl'l\ 
tl-l'r do (joi!'! ml'~WI"l, () H(ljun.to da va,lll. 
ex,el'eHrá eLlffilllativanwnl{' a jUI'i~di" 
~iio lJr6pria e a do titular; 

b) -- no ('a~HJ (d'ulrftrio, ,'wrú dl\,'!ig
n:1I1(J um juiz dI> (lirnito (le (~otnaJ'ea 

de :l_a entl:âIi(·i:\, 11:1 f{,nna do arto \1.1_: 

Artigo !Jl Os jlÜ:t.l's ue dirí'ito 
lI:l.'l \':lras ('rimillais ~ de Ul(\Il0fl',Y lill 
l'Olll:Il"l':1 tlu ~:Ú) l':llIl(), O.Y jlli'!.r~!:l Ilu 
diJ'{·i1.o dI' H::n1.ol'l, titul:HllH un var:l.tl 
l' adjt:lll()~, (' Wi d:l.s t~(Jm:trloat1 til' ;\.a 
ulItrilUeia, snlllJ "Uhfltiluid,).., por >iU
hfltil,utos sCI'i'ionais. 

]'ar{lgr:.dll úni(~o --- til! o impP'lli 
mpnl.o l1:\',eedor 11(1 c!oif.) mê.'!Gi'I, poderá 
fH'f rll~8ignado (·01110 HIl\),'ltitlllo um ,jui:r, 
de dit'ldto de eOmlll-(On til} l.a. Oll 2.f' 
entrfineia, na fôrma do :trt. ~J.l_ 

Artigo 9:! .~ O jui:l. d(~ direito 01\ 
cOmareCl onde- hOllVür 8ónwlltp uma 
vara, sorti suiJOltit,uido por HubHtítuto 
se(:dollal; til' a ('llHl:lre.a rÓI" ele in· 



tell!-lO JllO\'illll'ntn t:lII'PlI!:'!l', ,juizo du 
pre:-siJelJ!" ,lo 'I'ri.hun:d dt' ;\p'ela<,:';w, 
e [> inqwdilll('!tto l'x(,l'df'r (i!.' doi:" Ulll 
s{':l, I,odur/! ,'1P}" c1esigutltlo para {Jl((\]" 
cer 11 f'IllH:ÚO de ~ul)f1tit\lto 11m juiz dI' 
direito (h' l_a L'lll.rflnl'ia, 

Artigo !I;\ 05' jUiZl'S Ul) direito 
adJuntos pt'l"ln:llluutrt> de vara:! dv('i~ 
da. comarea do Hã.o Puulo HCL-uO slIb/')
tituidofl pelo!:'! ~Hljllntos auxiJi::lr!~fl, 11:1 
fórma. do nrt. gO, Na f:llta, :lpli";11" 
-"c-à {) disposto IJO art_ 91_ 

Plu:1.grafo 
juntoi-l, dl~ 
:-;nustitllido!:\ 

úlIj{·o --- OH demais ;101-
{}llalquf'f (~om[1r,'a, :lerlto 
prJos jHiz\'s ,~e(~('jonais. 

Artigo li .. -- A (lesignação rl0f> subs
t LtutO::; compote ao presidente (In Tri 
l,U1W! de Aperã~ão. Nos (':!SOfl. (101' 
~lt·tS. !)(), ~ únieo, l,'trn "h", HI, ~ 
único f> 1/:? "in fiTt;.; ", :1 d('l,jjgnaçiio 
dt'pendv do al:l~l!utiment() dns jnizn:-;_ 

P:trágl':lfo ÚHil'o Ni'io Berüo (\I-
siglladol:l para tletvir em Q'utru.'1 ('O 
nlarcus os ,iuizci'S das de int.l1n~o mo· 
yimcllto forcn:w_ 

Artigo ~L) 'l'enninad:l :t, subsli-
1 uição, o sub.'1tituto ('otteluirá tiS in:-;
t ruçõcf> ,jú illiei~ul:ts, quo tcrúo pref(~
rêneia f-\ôhrü as u<' quaisquer outros 
fOÍto<l j a seguir rellsslllnil':t o 'leu ('ar
go, levalldo os autos aint1a niio ,lnlg:l
(tos, para ,'1entenl~iá-J(ls_ 

Artig-o no - He (j permitirem ri, 

proximiuade das s8dp:-; tias eomaretll-! 
e a. f:lcilidade da.'1 eUlllllnil~açõ{'s, po
derã.o os juizos .,>('Iecionais, pr(}viamen
te autorizados polo prcsidf'nto do 'fri
hunal de Aprli1ção, (~xen."l' simulta· 
nelln1en tu ti sulJ.'1tituição em m:1.is dl1 
uma comarca, d'('signanrlo 0_" din.~ da 
semana em qut' estarão 1)l'p!wnt0s tlll 

ca,da umll ddas. 

§ 1.0 - Nll'l meSmas cO]l(lições, o 
juiz de direito de uma. ('IOm!treR poup
rá funcionar como -substituto (llll co
marcas viziJlhns. 

9 2.° -- Os SUUfl.titutos, juizes see
cionais Oll de direito, nos e<lSOs aeima 
previstos, eontllrão em dtlbro, para 
todos os cfcito~, inelu:;ivc o de 'cstá 
gio t' de prom(lção por :tntiguidade, 
o tempo (h~ exol'eíeio f'm mais de uma 
comarca. 

Artigo D7 - A .'llIbstituiçiio do juiz 
1i(u!:u' 011 atljllllto }!iH jllill dt, p~lZ 

"ú tNÍl lugar quando P enqutllltn fór 
:dniollltamouh' impoHHívt'l a Jln·'ten~,a 
de out.ro HulIHtit.uto. Nl'!'!!e caso, as 
:u;ÕI'S fIl',lin:íri:nl c :n, que t.omarem o 
,'ur>iO .onlin{nio serão l'l'motitl:lH ao 
juiz de tlireito da oomllfC:a. vizinha 
para n ctesp:I{'ho slluoodor, fil'ando 
susL](la .1 in.'ltrnçÍlo e/H audiôneia ;Ité 

111](' ('0l11p:1 rt'(:a o ,illi:J. t()g~l(lo. 

l'ar(lgl'ldo único --- Pouerfin 111'1 par
h!s, entrct:\Uto, ['('qllnrer, Ile ,lOrnum 
:u·ilrclo, a tranRft~rflll eb da (':l,IlH!t val'a. 
:1 (',omal'ra. vizilllw, ondl! i-I(i pn)Nl(l~rá 

:'l illíltrul;ão e ao julglllJlI'ntn, 

A rtigo !IH -". 'I'tH!cl!! (lH ~mbstitut()~, 
PXN!to OH jUiZPH 11v 1':l:l., :'~flumirfto ;t 

,illdHdit;:ão ple!!:1 tio :-;l1hHtituido. 

Impedimentos ocasionais 

Artigo 99 - Na!-l l~ornar(\nH nude 
llouycr mnis de Ilma vara da mesmn 
,ittriHuiQ:J.o, o fcito ílcríL ditltrihuíi:lo :1. 

out.ra. V:ll'a, lneilbntll ("()nlI}\~nH:l,rloJ 
quando o juiz titulnr, ~) Ijuf'm tivt'l' 
tocndo, .'Hl dpl'iarar OH f til' dudarallo 
impedido ou l::Iuspcitn, 

Artigo 100 --- Qnando (I juiz itllpp

dido ou flIHIP{'ito 1'iir o ndjunt{J, a 
snbsFI,ui,ão ('()llIpctc ao tit.ular da 
vara_ NiLO ~lPndo pOll.'lível I'.'IHa SI'UH
tituição: 

n) - se o ["t<ljlll1to -fôr juiz d{· ui-
1"'oito da 2.u ,entrftncia, fH1tvirho, 8U

('.psflh-iUI[l'ntf' um dOfl :l.(ljnntos a.J.1Xi
lbro;l, OH jUi1.l1 fo( tll~ dil"('itq f\cljulltn8 
da!! outraH Vill'llH, c OH ::mhHUtlltOH fl{'C
dllllai!-lj 

h) ---- _'1P o :t(ljunt.o fôr juiz de di
reito au l.~ ,entl'âneift, fundonarií.o 
outros fuljunto>l lla, mesma "ab'goria 
e, 11:1 fnlt.'l, OI! HubHtitntol'l Sl'CeiIlJl:tili. 

Artigo 101 -,-- Hav'euúo uma. só va
l':l de d(\trrmiltnd~t juri!illit.;.ão, qUI! t'Ü 
Ilh<1 adjuuto, êstc c o tit(llar (la vara. 
se :,iuh$!titu('!U rceiprocauH'nto. 

Artigo J02 -- NilO gC'ndo pOfJ~'ívol 
a suht>tituit;úo P(~la [6nna. cHí,a.bl'leei
(1.'1 no ill-tiRo !Lnt(',~d('llte: 



25. I.egislação 
-----------'---------

01) i!, iWUVt'l' oLltro~ jlli:lhi U:I 

(',üUlarCIl, aind:l que rle jUJ'isdiçfl,O (li 
"erRa, JCll~rc ~Il'~ f!t'l'IÍ -designado " 
substitutu, 11:' I'/,nn:l (l:t ]egiCll:H::i .. 
vig-ellk; 

iJ) :''l: hl)U'"l'j' um só ,iuiz, \lU ~,. 

0>1 d(;.m!~.i" juiz,c,; niío pudt)\'Cm fUl\('ll' 

n:ll' na (~all>1a, :1 :';Hb~titui~.:iO ('omppt,· 
au:.l juizes 1iC'l't'ic'll:d.ij ua falta dê.~" 
ti'.~, fWldoll~n(t () .iui;t; ou um dOtj :jui 
Z('S de eoman'a vizinha, na fôrma ti 
lqrisL1l,)ão vigeutc. 

CAPÍTULO UI 

Ministério Público 

Artigo lO;~ - Illdependen1l:tnent(· 
de qualqu6r ato ou rlesp:who, os flul, 
jll'oeuradon:f:I gerais, na urdom da nú 
meJ':tção dos CH.l'gos, flub,,!'.itUl!Bl (I 
pl'orurfHlol" geral c 0\0 ~llb.'ditUl'm un~ 

;W'j outror!. 

I'ftrítgr:ll0 únicu - O GO\'l\rtlO, cu 
trt'tanto, nomeará procurador geral Ol' 

flubprocurador interino, sempl'e que 
julgar conveniente. 

Artigo 10·-1 - Na rom:ll't'a de Hii" 
Paulo, os promotores públieofl tl elll':;
dort's seríio l-Iuhstituidos pelos promo
tores extr:lUUllHll·:íriO.':l, iHto t\ pelo:> 
que uão flervem pcr:.Jlttu alguma da.., 
V;l1':1<j ('i'inlln;,i-l. 

Na falt::t do 1l1'OlllotOl' extrallUm('-l'ú
rio, fi, substituiç.ão compete, SUCD!isiv:I'" 
monte: 

[ - Nos impedimentos oC3sionais t' 

nos de afaetauH'uto não excedente dl' 
t.rinta dias: 

a) - ao promotor substituto d:\ 
eil'C'uusrrlção; 

b) - 3\01::1 outros promot01'0S e eUl":!

flores. 

II - NUM afastam eu tos pOr mais 
de trinta dias: 

n) ao promotor substituto da 
cil'cunecriç.ão i 

b) :to!:! promotores 
promotores ou curadores 
(~om:LrcaS. 

subStitutOil, 
d,e outras 

~\ 1,(' No I':l.~() tI:1 11'11";1. "h" 
lI,r, 1, a Hnh:'ltitui'::J1I 
1"''1 1'{)1l~tit\l111()~' 1I 
l'IIJ!\lU\Oj'P." públil'(ls; 

f:lr,~·1t' ú po}' grll' 
l',-iml'i!'o, pl'IO" 

.;~'g-Ulld(), 

i,-~ l:lIl':\dol'I'C\ gl'r:\i~ di' (',d';\,m, e ~II, 

"{'Idos, pdo ,'1\)';\0101" d,' 1',,~idl1()s 
I,> I'urador li" lI\I'lIIH',,'I; 10 Lt'r(""II", 

11I'ln" "\ll':tdon's fi,v!(i ... de jll:\.~"':l.'-l 

!ida_":: I) q\::lrto, pl'IIJK dll':\dll!,('" 01, 
l';:S:ll1ll'lltU~, " lli'lo ('UI':I,[III jIHli,-i:d ,I, 
Il!I·,.Ip::/.l~:-; " :1\bl-jl1,':-;; " " .pJilllH. 1'" 
lus (,IJI':,d'ln'" 11(' ;1t'idl'llll'" .11' 11':11,:1 
I).,). sá ,~,' rl'I'I'nl'\':'1 ;t t'UIII·jOfl:'11 i,) 
di' j:.P'Ullu difI'J"I'llll' Illl;lll·I() ",' ""gol 
l'I'1tl Os dilqll,~k (~lIl <lU,' <J(""I'I'('I' (J iHI 

:limc'lI1.o, 

-- A dl'~il4ll'll::'!1I di)"; "lIk,tiill 

t",~ eOlll!lvh' ~IU pl'!lI~III;ldlll g"r:d. '''li 
\0 no e:l,,<I da 1e1)';1 "li" rio 11." 11. 
1'1,1 qne IJ ~llb~lit,lIt'l ,,"1';'1 \lOU!t';ll", 

'111 (,omio.iii'io, I,n\" d('('I'{'jo d,) (;0\'('1"1'" 

ti 'J E;-.1:t (lo. 

.\!·t:g<l 11\:, --- :\11:' ,'OI1I.III':IS d(, I' 

t,'rior, 1'lLdt' !tOlf\"'I' lt!;lj-: Ik (1m JOI'I' 

IitutOr ou (-ur;ullJl', ,I~ c,\lhl>t.itui~(lI''', 

,':10 t'l'glllu({:t.." llO qUl' 1""1" ilplit'lí,-,'I. 
,'>(')0 (li.~pOtlto /lO,o.; :(\'1:<. lU! I' lOO, 

.\.rtigo J()() --- N,\.-; dl!m:ti;i 1'lnfla!"1 :I~ 
() pro!llo!,(jl' plÍhlil'" 'I'l'/t ,'Illh"tit,uirlo 
, 1II'~Sf;í v 1\ llH-Ill1': 

:l) ,- pdo IH'OllllltU1' ..,ulosjijutll <1:1 

v:l"eUllseriç,:Wj 

h) pOr llP:lS()!t l1otul';Hb iu tel'iJli' 
l!I{'utO oU ('ad !t(W" l'l'j(l ,iniz d(' ,~i 
1'\' i to_ 

~ LO --- A !l,()llU)a~i"\O interina f('i(:1 
I' ,lo ;juiz dI' dil'vito lll'l'valuelérft í II 
q:'l:..llltO lIH,(} l'ompan'("('J' o jl\'O!notUI' 
';utmjltuto nu () (;Ilv{'rn(, !lã(, Il{)mt,:il' 

;,nt1'.'1 pessua, 

o ~,o A llOll10ili,;:lU lido Uovi'~rHO 

l,udcr/t l't'caír em prolllotor HulJstitllto 
dt' outra eircunsel'il;iLO ou prollloU,1 
J\' outra eOJUal'ea, na fúnlL:.L ,lo ~jrt. 
Ju-!, ~ 2.°, últillla partl'_ 

Artigo 107 O ('ul'!Hlol' (1(' ('Il~;j 

1l!(lulos da. éireullscri~ií.() OLL da eom,ll
,':1, uDmearií., para 0>1 HCUH a,djunto.:!, 
>lub>ltitutoij iuterillUl:! uu "ad hoc", po 
(lendo tamlJ{lm aS~lIlHir :IH l'espeetivlI>! 
fIIll~,Õ('R nOl:l distritu~ ou ZOIl!lN pró
yrimos da sédo da l"IHl1<ll'l':I, 



Artigo lOS ---~ O~ promotoJ'c", ~ub.'1 

tiõ:utOK t',llnvo('~"dos p~ra. 80n-i1' UII':l 

(h R(.O(' daH w.!Ipretivuf:! eirr.unfleri 
\:i"'flB teJ'ão dirt,ito, altiHl da Jlassa/.,~~m 
dr' (l~trada dI) feITo, a lllUfl. diárin t1l' 
:]().fIOOO, 

ParágJ'afo tLnico --- NflU havüudu 
(' ,trau~ d(' foro p;tr:l a localidade OH
ai' de\':lOl servir, ser-Ihl~,,-á abon~ul:t 
:1 impOl"titllcia qUé {;fellnuuCTltn <le~
lH1udol'l'lU ("t)m o tr:1.Ilf:lportC' }l.f'Rg(l:~l. 

TíTULO IV 

Férias 

Artigo 1(J~1 -- As U'rias ::;·erão: 

a) - coletiva"" 110 'l'riuuual de 
.\ rf'!llçâo, I' 1111.oS ("Onl;(l"(',l" do interilJi'; 

L) - iJldivjduai~, llUô ('.:lSO!:! adi:w 
te Illcnci'Üna·uos. 

Artigo 110 - Sã-O de f{jriaR CO'l': 

t ivas O'l s('~uintN lH'riodos: 

a) - d{\ 10 d(' jllllho a 9 de julho 
do eada nu o; 

h) __ o de 10 d(~ dezembro de cadil 
ano !l 9 de janeiro do anil imediato; 

c) - a Sem:.ma San ta. 

Artigo UI - Terã..o direito a doi." 
mêRes conse·('.utiyos de férius em CfH!:l 
ano civil: 

a) -- o president\1 do Tribunal rle 
Apel.:u,:ão, o vice-presidente c o ('o'r
regedor gÚTIlI j 

b) - os juizes titulan\f1: de varas ú 

adjullto<l dn comarca. de São Paulo; 

c) - 08 jUiZC8 suhstitutlHl seccio
nais que não gozarem dfl f[1rius ('Iolc
livaBj 

d) - o procul-a.dOl" c 08 subpro
í'uradorello g{>J"His do Estado j 

o) -- Ofj promotor~s públicos e os 
ellrad o)"t.'~ da cO-mn ren de São P:lulo, 

Artigo 112 - 'l'erão direito a trin° 
ta diaH ('.onsecutivoOi -de fóriaEl em ca
da ano civil: 

a) - o se('retál'io -e Ofl funcionários 
da Secretaria do Tribunal de Apela
C;ão; 

h) --- (J .'>l;rr("!;Íri,) i' 'lt"\ JUli("illniri,,· 
,ta Htlcrdari:1 do 1fiui·Jt{·] io l'úhlJ('c,' 

e) -- os ~t'r\"PHtH,\rilh d,· ,JUSti4;'j, 
('111 toJo o Elitado. 

Artigo 11:~ ~. 'I\~j"ii\) din.'ilo ,t ]:". 
,lin-l"l eOlHlf'eutivü ... d{' t't'lciafl (11U e1l.d:. 
,:!lO ;-ivil, {)fl l)f!4",I"(y\'cntns {' I'mpreg;, 
dn~ do~ ufíi·jOOi di: .JUI::l1i(>:t, l'tn tod" 

l';"tado. 

Art.ig-o 11-1 O.; .i li i l.(::l ,\t. (tir"jtll 
41:-1 Nld)~titul\J" :-"v{'l"iolli"lb (' (l~ mütl" 
l,l"o~ d(1 Milli~t(.-l"iu Público tIo IlIb' 
ri\Jr, q:l\'. t.,.~ti\.'I:I",\HI fj,-'r\"jndo IU1 I~" 

lHarea tI" Hiiu PHnIo, It'r:;o dlrrito " 
f('rias illU.ividu1l.i.~ !wll> tPH1!J(' ("urr{'~ 
l"lülldpnU' :\u J:l" l·()](~(.í\·a" qll .. ~ Pl\l"

H l'r~ln1. 

Art.ign 11;; ;-';0 mê" dI..' düzC'ln 
IJ!"o de eud:1 IInD, () }ll"l~AidY1ÜP do rrn 

hallal di: Ajwlnçãü I"t'ullir;t OH ;illíz;\~ 

Ii:l ('omarCH t!ü Rito Panlo paei. H or 
g-aniz;H"iio da !alH'la de fhi,l;" (to ali" 
~ 'llü(}iato, 

Artigo J I li 1'\ iío puc1t'riío ;1 CaNta 1 -

~.,' 110 lneSlIlt\ Jwriodn d(' ftiriHH: 

:l) - maili d,~ ÚllCO juiz''.'1 dt' Ü 
feito, d .. 'utl'C' OH titulnrefol da" var:l-j 
(·Í\-eiH, da I-~:Ilnília Il 41utl SUCel'lRÕCI:l t' 

dos feitotl d;;. -"'a.7,t·Drl~, (\ OH juizeH ,1. 

t!.il'eito adjuntúd 1!"('nnnUlHües {. Hl1 
xi !iares; 

h) mai .. ti,· 1illi..; jui·/,I'.-; dI.." (li 

ll'ilo da.'! varas erimillais. 

\'1 1.0 .~- Ni\(\ r~ permitido o afll1'lb. 
Ill~nto Aimult!l.IH.'ll dl' Jniz titula.r li,\ 
vara e do re,..ptwlivo adjunto. 

\I ~,o -~- AÍ'! fÍ>ríatl UOl'l H.Ubt'ltitutílLi 
~l'e{':iona;s sento tlistriuuid<\8 liegundo 
as ('.unVlmiênt·i!l1j elo flcrviço. 

§ 3,° -~ N o torreI' do ano podcriio 
O~ jUiZf'3 p{'l'muttlr o'''; rtls]Jedh'o:-! pe
riodofl d~l ft·riUt-!. 

§ 4.° - A tllbeIH. H.Ó IH~rfl ll!odifica 
lia por motivo de fôrça maior, ateu
dendo-iH1 sempre à r~gularidadc da!; 
S ti hsH tui Ç\)C'H, 

Artigo 117 Ao pro('urudol' gern.l 
do Estndo ('ompote d;stribuir aR fé 
rias /lOS momuros (' fnneionftriol3 d,) 
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:Millisif]'io ]'úhlieo, ~}h,':\(-r\',Hldo, llO 
que filr :rplit'áv.-l, (I pr{)c(,fI~o do art. 
]15. 

Artigo 11.'" --- sah-"J 110S eallOR {lo 
ari. 11·l, tüu po([;.rào H'r ~l,~umulatlRII 
fi'ria.,'! llldividu<lit! .-'. colt:ltivlls. 

Art.igo 110 ~ As féri:líl individuais 
(' coletivas, no que ni'io Uir eoni,rário 
tlO dis]losto nOs :uts. 109 a. 11 R, f!oI)

r[LO rf'guladaH pelo d'k. TI.n t.i. 460, dt~ 
25 do m:\.io de H):~·L 

Artigo l~O ~ Aos Iláhado~ [) exp;:~
Jicnte fürenftc serú d:Hlo OIJ,S n àa 12 
horas. 

TITULO V 

Vencimentos 

Artigo 121 ~ Fica M!lim altol'aeb 
:1 tahela dOR vcur;imuut08 anuttlH dOI> 
di~s0mbllrgadores, juizes de direito c 
juizes BubHtitutos: 

desembargador 78:000$00(' 

juiz de direito de 4,a 
entrância. 60 :000$000 

jlliz de direito de 3.a 
entrância. 42 :000$000 

jui.z de (lircito dú 2.a 
~lltrfmcia.. 30 :000$000 

juiz de direito (le 1.a 
entrância. 24:000$000 

juiz substituto sec
cional, a!fim daf! diá· 
rias esta bLJlecidas em 
lei. 2] :tiOO$OOO 

Parág-rafo único - Os jui7.e~ nada 
ptlrccherão a título de tustas ou Como
lumentotl, os quais passam a cOllstituir 
rtmda do }~st:tdo. 

Artigo 122 - 05 vencimentos dos 
/sllbpro('urarlorcs geraiR do Estado ~!i.o 

de 54 :000$000 anuais. Os dOiJ promo· 
tOl'e~ púiJlieos e ~llrHdoJ'''", da rOlIlareíl 
de São Panlo ficam ,elevados a ,.".' 
4S :OOO$OOn, t.amb{>m anuais, Rcm di
reito fl cnilt~H! ou emolmnentoR, que sc 
1'50 arreeadadofl conlO renda do ]<~8tfldn. 

§ 1.0 - Nu.a mesmas condiç3es, fi, 
cam elevados a 30:000$000 os venci· 

l1H'llt"S tio ;,('I'Jctitrio d.H !t!;r,i,üél'io l'ú, 
hli('.I). 

§ :1. 11 ---- C<!ntjull~lln (n(l vigur os lii~_ 
pmlitivoH lf'gais qnf' fi-xalJi o:> ~'(~Il,~i
mcntoB dnH mf'mhrlhl IIo MinL~t6rio Pu, 
hli(,o, nãu nWD('i"nadOH nu 1~lmH!ço dê~_ 
to al'tigo, n:L pl'opurção do dois krços 
dOA qu.e eompetrln1 nt1~ jui:l,,~tl pcr:mtE' 
os q11tlls "eI'\'il"(~m. 

TITULO VI 

DiBposiçõef:l finais e t::a.nsitórias 

Artigo lja -- O prop .. :u-o tloli fpitos 
lIlI 'I'rihun:tI Ui' ·\p;.'l:Jçií.o pod!'l"á H(:r 

('fe'i.undo lllNliantí' a, renW'I.'!:l lhl ('lIc· 
'!U'l' h:Jiní''Ílriu ou ordem púRb1, clesde :<}llO 
l'Iltrí'ml na 8el'l'BI:nia dl'ntr-o do l)l':IZO 

(la lei. Quanuo o ~hrq\]e 00 ;r lJnltom 
n:to fOl'cm pllgo~, fj('arft fll'1Il ·.'t'dto o 
prt'paro, lumuo pronullc,iaJa lt (](,)W\'\:IlO 
,,(' a parte, :riult:l cll'llt.ro (lu pr:1zl" lliío 
nti anbslituil' por rlin}wi!·". 

Artigo 184 --- Ol:i IH',óruí~u~ ,wr;l(, pro
(-('11 idos de emendaI:! organizadafl J.-X:IOfi 
j t' l:Üores. 

~ 1.0 ~ Ali emendas, para os efeitoR 
dtts artl!l, 834, 8:>4, 81;2 fi 864, o na for
ma do art. 881 do C6digo de Prll('l'i'l-l() 
(~jvil, serú.o puhliend!ll:l no <lOiáril) ib 
,fw:tiça" 11l'l1:l quarenta ü oito hora; ~l'_ 

gl'.intc9 à devolução d(m 1lIltOl\, "oJll () 
:i(:61'dão, uevlllamentc lUlIÚIU!rlO, i! Ho· 
(·rt'>laria do Tribuna! de Apelaí!,ão_ 

~ :.1.0 - Durant(~ o prazo UL1 (}('7, dj:J~, 
('<O!llildoH da llublil':lçiio, ()~ auto'! J\(tO 

Aail'ilo da A{'(~l"L'laria ou eart(,rio, :d'i.m 
dI' que ~\.S partl'fj IHhl:;;lm f,(\lnar '·ofllH\_ 
eilll('nto do eontl~ú(lo tio :ll·ón!i'io l' iu
tC'l"]H)t· Os r€eunlO)j ]l'gilif'. 

J\l'tigo ]2;, - Os ditllriblliJon's d:t~ 
('<lllJarea:-l d(~ 1.a t~ 2" ('nlrâIH'hil {u])· 
l'ionariio como I1valiaàore."l judici:ütl ll,)f:l 
inventários, n,rrolftmf'nto/i (\ arr\~e:ld:j

Ç(iIlS de brn)j lln flJl~entl\,,, t' blll':UH;."\H 

j1tdlUteB. 

§ ],0 _ O juiz Uli 11irt'ito da "OnHll'

(·:l üOHtituirá o JiHtrihuit1ol' (l:lt'! flllleiív,'l 

de avaliador .iudi,,~iai, quando, I'IIl 111'0-
~·(·fH>O :ldIlliniHLrativo, c eom :tlldiÔUela 
(lo flllleion{U'io, apurftr a pf{d.i,~;\ de 
gravel'l irrcgularidarloll, ti,' dUl:!j,lia !t:I" 
IJitllal OH inaptidflO TIlIt6ria. 



I.e,t;islaçáo 
---

§ 2,° --- O •• ,h',nit1ú(:.J.(, t.':t!H!r(t lT
eur..,o, interposto I'm ('in('(~ di:u't pfll':t 

o Conselho HUl'<,tin; ,1:: \{,lgit;tnltUfa, 

§ 3,0 - A funçij'l :llll'X:l :[0 I'nrgll 
de distribuidor, i.: quo almlc l·"I~l~ arLi 
go, pode l:iur h'('l,:~a(l:t IIltnli[lnt!l dl'cblv 

,'ação escrita, dirigid;] ;10 juiz, ~~' li
cita, jguu,lm(1nlIJ, :t Ilt,~,ifltênt'i(J, :1 Ijual 
quer tt'mpo, d" l"efeJ'id,t fUlH;i'io. 

Artigo .126 -- NOIi in\·,~ntáTi(liJ, 011';'(1. 
lamento~ (1 arrecad:\~Ó(li:! dt' bens dt' 
aU'ientR.!L l; heranç:l~ j:t('l'ntes, proC't'~ 

sa,tIos em qUDlqu\~r flOIHllrl':l) poderii o 
dl'sign:lr um ai3SL<;!clltl; do :l\'alilld,'1 
jllllieial nu <lo llu!lIf':I'[I' W'If/ ,iuiz: 

n) ~ o invlmt;lri.:wt.,; 

11) (J.i! IH.'rdt'imii. í'oktivnmente; 

e) - 3 Fazend;, f'úhE,',l. 

~ 1.0 - O~ aS8ii'ite.llk:; ".1(erce-dio as 
~ltribuições ('onl:ltautc[Ói do urt. 132 do 
Código de PrOe0~8l) Civil, f> 8Nfio rcmll
nt'r~d!)s ,'[,UlO (id ;~\'ali<tdol'l\.,. 

\I 2.° ~- Os "ens {üllolu'1lI'lÜOS sprÚIJ 
llilgos pelrt p:uk 'jl1\' 0"" in<lieat', com 
din'ito rf'gr(1s~ivr, rorlLl'it a vendd:l, 
qll:1u(10 (J l;.;tl"'H~P,' ,-10 :t""i~to/'nt{~, elll 
oposiçii(~ ,lU Ltud0, r,',1' juigad(J pl'oce 
(ll'lI tf'. 

Adigo 1:!7 --- i·'i(·[1 l't't'ogaclo o tut, 
7.° do doere to n. 10.057, de 16 dt" m:u 
ço de 1939, na pa.rte em que ülQnta () 
municipio de· Rã-D Paulo no pagamento 
do r.ustas no:; ('x,;l'utiv(!/I fiscais que 
fiz0r arquicl.r ,)U Jl 'lU!' nlio dor pro-3' 
seguimellto d<:poii <'IH l'xpt).(li I',.ão do 
mU1Hlado, a:iSlm ('omo Illi,! ('n~08 de re, 
cebimento Pllrcinl rla~ qUimtillK cobra, 
das. S(lrú npli,\<d,) em tais hipótéH-('A 
o direito comum, 

Artigo 12R - A um ofieinl de justl~a 
de cada r.onUd't,'1. ilo illterior, que não 
t'€'Uha v{\lu·imentos pagos pelos cofres 
púhlieos, é Mnecdid,l uma gl'lltifieação 
mensal remuuNatória do s'€'rviço "ex 
officio". 

§ L° - A gr<:ltifi(':l.çiio será de.". 
50$000 a 200.000, liegundo o padrão de 
vida e o movimrnto do fôro criminal 
de cnda ('omil.l'j~:t. (I (}ovômo 11. {~sta· 

IH'!t)(-('I'Ú l·um '<[I';;I'Jl,'I:, _H •. > jlli7h'i dt' 
(tirei to, 

~ ~.o ___ :\1(1 c,rl'vÍI:l! I ";Illill;d, H.~ jui 
Züli POLlCl'ão n;lluit>it,(!' l,n'dal.{ctl~ do :.l..\ 
(. bSi-I', lI;nl \'1111') ê"';I,; di' tranfl!'or!.,', 
p'.ra 11 Id'iu.l1 d.' jli!:!tit,::. (I IHtl':I :tOi 

1 ('.~U'llll;lIb ;-l,~ l'í!;·QIl1.i.'t'I nnJnnn ti' I,obrl~", 

Al'tigil I ~~!) --- l\: () (';bO (111 ,li t. In:.: 
do Cf,digo au I't'("'(~.~:-I() Civil, ~1 \"!'nl!-i 

dllS !wnf> B('r;-I ('h'lll~.ld:1 1'01<) pOlt':-irn 

d(J:-! au(litúriu-", ~('JOli'1'c qll(, ,,, p:tri('t; 
ll;-I() l''lt'olh''\,('llJ, ,-1" ,,(,JjlUlIl :u'ônlo, I, 

!I'ilnt'iro púl,li,:o, 

Al'tig-o 1:;0 _ .. A . .; ('Xl,I'(:L~t!l':' '·r:tllin 
\'t\'('} I' (~Ulllf'r,·j;;!"" "r:l~lH, di' (,rftlod", 
dtlK Hl'ttl, ~.o I' :i." .1" d('<'t,<"!,o 10,0 Ui, 
di' 10 di' mau;,. tiL IlJ;{~l, tli':lign:l!ll !li 

V,lras Ci\·,·i,'J, ,/(' 11TH Lido, (' ;i:4 riu 1",;
lllília I' tI:l, SllH,,,.~,)i',~, di' (,(:lro. 

Al'tigo Dl (\JIlt.illlum t-lH vigor, 
ll .. que llft(! ('unI 1'11 ri ,HU H1 ;i~ tlispo:-!içOtlH 
dt·!'lf.c (lern'1.fJ IHi, ~l~j kis Ill' org~llliz:l' 
~:ã{l judidfLri:l, qu(' H'I'filo nportulllun\'ll, 
t,· (~oll,'1olidfldtl'j !lUIIl '''C{Hligo ,lIUli('i,i· 
60 (}11 l';st:ltlrJ Ik S[io 1';lll!O", 

I'al'úgrafo úuiv() - ('ontiUll!llll, ou-
t 1'(l,'18im, p,m \'igor, l'üll!O lli\1'IlHhl d," Ili, 
rdto sllh~idiádfl, nu. f(HIll;1 cIo art IR) 
li,tl'a H g " d:l Cou"titl!iç?1o :F','-ri,'rnl, H 
It,i~ (''1ht(lU~li,~ rIr l'r('H'1~4~:), 

,\rtig'J !:~~ i\' :lrJ!"I;II":IH'~ intprf")~

t:lil (' 0" t'l1lb:ll'gO/j Hprl',~l'lJtado:> allto~ 

(l!t vigDnl'ia do (~ódig(j lI,' PrOt',e:-iI'H) ('i 
di, ROl'fUl,:ll'ril1.o:1.11oH, imjJugnadoK ü S!l:~~ 
tenblll0,~, l'e~lJtldi\'a,lllt'lltO. na fOJ'll1:l tll~ 
[egis!H,:ii.,) :wterior, A J't,\CiHlw {' (J jul 
g'aml'uto ,;nl'&o, entl'l\trwtu, pr()('f'-""'~ld(>:-I 
3\'guH\lo IJ ,Jj-;po:.Jtú 1111 llIl'~IIj() C(,digfJ, 
IIJ)J'ovt'ttado,> o_~ "\i~t{)~" j:'1 Iall(~:\tiOi'j 

nos auto,;. 

Artigo t:1:l -- I-k'I':LO j'llLJi,,;tlitJs I'om 
a maxinw pl'f'~lU:za. pal:1 :1 ('ontagem 
do~ prH.í'.fHl ri!' r('(',u],.~O'-;, IH ;11'6rdãor'j :dn" 
da nfill lntim:,'dfl'l !l to.l:1'; '1" partns. 

Artigo ];-$+ - ;.ll"r:í 1'I'\'iHtO, ('om ur, 
gôneia, o !'('giOlento d t • custas, .1evmu!o 
:Üen!lt'l'·,;n Ú :;itnil~ão (:!ll qUi' o no\'!) 
ústemn pl'nO~,dll:ll colue:J 01'1 funi..-io· 
nál'iu8 niW eHtilH'lHHl1dos pelos t',Urrú:.! 
púl)li{'().~. Par:l urgall1z;ll' II l'f'~pf)eti, 
vo pr('jdo, numenrii <) kl'('j·C't:'ll'if' da 
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.J u'1til;a uma \'omi.r-;.'.à,) pl",cilidida PU! 
um magistrado ü eomposta di' (lois 1'.'1 

ulvãef', t\ dois a.dvogado}!. 

.J\l't.igo J3;1 --- Pela l1uplil'nta .11' 
atoR do {~fH·.rivão, nBcesl1árioR à forma 
çií,o (10M [lut.o!,! l':l.lpkmC'ntnr'PIH, as C1l8-

tal'! R('l'110 (levidnH ~om ri'flução dI' 
7!5% (Art. 14, § 1.'" (10 «iídigo rk 
PrOI'f'SRO 8ívil). 

Art igo l3tl - O disposto no art. 
"IR, ~ óni('o, j('tl';l, "co" (\ .id" apIii":! 
.":0 rws me.mlll'()fj do Mi"ist.Í'l'io l'ú 
hlico. 

Altigo 137 - O:, juií'-c.'l qth' ingrC'-< 
sarem na magiBtratUl':t a partir tI:1 
dat.a (lêste dCC'l'eto-lei uúo t,üdi.o di 
reito à quarta p:ut(' dos vellc'imentos, 
~'one'(>fUàa pcJ:lS leis atuai" aO." InOgiH
trado!:! eOll1 triut:1 <111 OS dt' l·fctivo 
flX1erc:íeio. 

Artigo ]:18 ~- Os r:lrgos ncudo', 
por êste (I.'(·l'do-],'j, exceto Otj (Ia lJW 
gi/,itl'atUl'H, ~!io d0 JiVl't' prodmrnt.o d" 
(loyfrno. 

Al'tigo 130 -~ Ficn o Govêrno d .. 
ERtado autorizauo a :lhrir oportun:l 
mentt' (l er6ditn que se t.orne nOCI';" 

!':hio plll'a a f'xreução (]{i,fite dCNeln 
!·'i. 

Artigo 140 "~ Rste decreto·lei {'11-

j rará ('IH vigor n:l da.ta de sua puhli 
l-aç?io. 

Artigo J..J.l - Revogam-se as di!"; 
pOSiÇ0t'S em contrftrÍo. 

Pnlá(:.io do Governo do }<;stado d,' 
:-:ão P;\U]o, ao!; 26 de !lhril do 1040. 

ADll.EMA.R .DJ<J HAURQS. 

José de Moura. Rezende. 

Ooriolano de Araujo Góes. 

Publicado li;) St',~rclaril1 da Justi
~,[I, e ~egócio~ do Int.erior, depois di' 
aprovado pBlo senhor Presirlente (1:\ 
Rf'públiea, eonfol'nW eOnsta do pro 
(~ef!SO n,o 4n, 342, da. m-Csma Secret:!
d:., aOR 26 d('. ahril de 1940. 

Fa.bio Egídio de O. Carvalho, 

Diretor Geral. 

Não rlevcJI) ser dierrihuiclol". ()~ 

feitOR qlW tenham aparêHeia {Ic 

.;;ÍlIlulado fi e aR !Ietiçót·.t-; (Iue não 

venham sllhl'icrita8- por at1vogado~ 

cumprindo ao rlibtrihuiflor ohI"Pl" 

"ar ,1 medida dt'tI'nHinarla pelo 

arl. 

J 3-12-27 

JI7:;) . 

!~ :{. n, tIa ki :!.222~ lJe 

(·'Rvví .. ta JuditiáTia"", 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DA T1LOGHAFIA EM GERAL 

TRABALHOS PEUFEITOS E 

A PKEÇOS MóDICOS 

l.argo tIo T (~AOUrO, 2] 

sala 31 

;{.o andar 

YOLANDA CAMPOS 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o .iRe~ímento da:: Corrdções" 

coletânea de provimentos da 

Corregedoria Grral (b J llstiça do 

E:-;tado, organizada l~Jr . \risticks 

Malhciro ..... _ .. é urna obra utilíssj-

ma e inuispcIlsàvel ao,; ~l'rv{'ntuá· 

rios e111 geral. 

A' venda no escritóriu da "J{e-

vista Judiciária" t' lla6 livraria:--. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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il ~l. a 

411 .• 
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" 3.-

CARTóRIOS DE PAZ DA CAPITAL 
~ Si'" -, EC;(Ti\'i"io: nC'njflmin (;lallirl('<lIlIO ~ Hu:: ~aJlt:1 '[','r,,'ó1.(, :;:1 

Lih""ll:ltl" __ r,;.",'ri\':lu; I"r:lni'i>',' .. I';llli!ill H'!:I LiIH'l'da,rit', :,:-] \. 
I'I'nllH ,I ... Fran(;a ~ 1';~·)C')'i\'il,l: 1.','lipp,· (:;11\';11' dn :-->il\,a Hua 
.11,;10 J:ihldro, ~16-:\, 

N. S('IlI,nl"a do I)' __ 1';'ó1('J'i\;-III: 1):tlliO'1 ./'1."(' \:Ió1"OIl"'_'II".... !tU;, 
S:!JJta .\larill:l, :1~5. 

:-;1;1. !']fig"lli:1 1';,,('rÍ\':I<l: A1'II:tldn Ll'al 
I!r[lc; -- j']c;'TiV'-i(): If"I"IlH',"i til' .'I"rlel"I«: 
('oliIJ;), J.jCi, 

A\,. 'I'il"a,]"I\I('", 11), 
--- Hlla :\1;1)"i:l !\'I:II'-

('''ll''"k!1~;I .. -- HS"l"i\'(i,,: lI)". Fl:ln,'j:-:,·() \':(,Z j'O!'!O - Hlla í'O!l
f-!ol:l(Jio, :11:7, 
~aJJln Ana ~ Ec;''l'ivrl'': ;Irl"s Hu(j!'ig-llPS clt' Hnn'()c; -- !{11:1 
V,du!l1;(,ri ... ~ (la l'aI1'ia, ~JiJ7 

SilO :\Jig'u,'J -, ,Jos(' "'III;IJI,'i" d:1 ('11I1I1;l ~ !"õlrgo lIa ,\I:llríz. 
Yila 1\l:t.rÍllnn __ l'~~,-rl\';'I": I)(,,'il' (:"I1I;lr[ 1"'lll('H,(j" Itll:1. 
V"l'gIH'il'n, 2S7. 
n"I,"lllzinho ~ j']:'l{'riLlfJ: ,l:ll'h:l'i TlIjlill;llld,:'! di' olh. 11';1 
A v. ('(,Ic;" (;arC'Í;I, ~r.:.' 

~Ia. ('",,'ilia -- I':~,'ri\"-I": :\1:II'ia [,llt"la I'('l','ira (illl"I'i'lj~l) 
ILHa Pi rill('us, 9. 
C'amblld ~ E;wridí" .) .. , .... (. ItPJ_.\Íll:lt() A\', Indq)('llrl"II"i'l, \. 
1:lIlõllltan ~ g"t'll'i\'õl,,,; .\rj'r.ll_o.,() \ra'~ -,- Hua <In Hul:ltl!:IIl, 11-1 
(ll.;a:·il'(l - Esc!'i\'f'í(): .I11U.,lIaJ da ~il\'a Prad". 
Lapa ~ E,'ie!'i":lo' l)r, FrnIH'i"'--'1J ('inlra li .. ),a.r:! Flal!!'1J 
Hua 'l'rind'ad!', 17. 
Ilolll Itetlro -- li:w'l'iv:"i,,: \\-ald"mirn H()rgps Canto ItllH d:l 
Cra':H, 171, 
1\loÓP[l, -- }';serivi!o: R.dvio <lI' Catllj}(l" 1\-1"t'lll) _ Jtn:l l'ir'al]
nillg',i, l'squina, \,iH'on(],' di' 1':ll"nail1a. 
nela Vi.'i!a -- Escriv:lo: (:Ililllj,rnl(' dI' Abro'lI (';lst,!'II" 1l1',1l1('\1 

~ A\'. BI'ig'ad('iro Lniz Antoni", ,1:11., 
Tpil'a.ng:\ -- I'~l,i('ridi()' I;pra\d" df' !\,lrr">I Brcot{,rn - liol:1 g"lll 
l'a"to\', 53. 
ltaqll('l'!l -- EsC'rh'i'fo: ,I','ir, dfO' .'\r':(lljo ('inlr'( ./Ulljn' 
l',')'di,z,·c; 1';ó1l'l'iYllo: ,]".~(, :-JiC'rll)Oll' :\lnl'till~; da :-.:;il\-:I A\' 
Ag'll:1 DI':! !l('a, .1:2,. 
,Jar(lilll i\lll{'rka - }<~fi!'r-i\'-IO: ,\JHI.'r Hih(·jro !lorg-(";; Itua 
Til!'(),lo!''' ~:ttn]laio, S~6. 

~aí!(lp --- ES(Th':I,,: Q11illlilllJ Kflrdy rI" Vas,'oll(',-,llo" HU:I 
TlolllÍngn.,< dp 1\lo1':hl'S, ~I'. 

'J'Il"\lI'u\'f -- E.'ic1'iv:lo: ~_\ I\'io llrrllJ!"s li" (':INtro .\ \', IJ jd;t 

'J'lll'U 1'(( \'f, .1:1. 
('a"a, Yl'l'dl' __ 1""''l'I\':\(,: OdiJon T:l\':II'('c; Hua 11)11,111111<1, ~!J 
Lllg'par]o -- E.'wd\"õ'ío: ,\If,'u !'l:I]'r"i)',,",. 
ln(lia'Il('IlOllc; __ g"''I'i\':Io: .!";Hluiln ]<'('Ii" ria fi!1vl'lrn .111111101' 
,\\'. e"fls. J:oi!rig-!I(>s Ah'<,I-;, ::7'.' 
l':nf -- E .. H'r'ivfto; A]lpi" <l,' SOU;,;" HihPiro. _ nua HI() n"lIitn, ::,1:, 
Yiln T'rlldr'n1i' -- E.'i'Ti\'nl\: M:lI"C'('ll" 1\1111kl' I!I!;I ",Ipiti!,' 
P:I"IH'!"O ('11:1\"f'", 6,3, 

}'i'l'fJ.'< - ES(Ti,,;],): Hr:I.~ilio Ho"ha. 
'J'1I1ufl]l(> --- ES('I'idlo: (H'I:lVio (:"do,Y Va;,; ,].' OJivi'ira Av. 
C('Jó10 (-1:1rl'ia, SlL 
,hn'illm I'allli.'<ta - E,,('ridio; JOllas Le!ll(' rle Catllal"l,~O !{Wl 
IT':1 tnp!()n:l, '.-iO!). 
Snllto .-\llwrn ~ E:'wr Í\':1o: (J('ta\'io ).Tal"ila(]o --- I\V. All,,j(o 
1 'i !lII ('ir(l, 196, 
Jh]!',!]Hl"I':l -- EscriV:lo' .Julio ;.Jirnõ(>'i -. l1rta .10,11]11(111 :\'1(, 

hllt'n, 1 ::,S. 
Piril11b<l !']C1("ri\':lo: H{)rnO'lI J\I;ll'('i:t)lI' 

C.'lpt"lil dll SOI"lI'ro - F~sj'ri\-;II1: Ith.td:l\i:! Lu? H!I;l !':lllll)O'i 
Rales, ;'1. 
Al(o d!! :\!n(W!j ~ I·~"('rl\'r!n: "\'Ig-Il,~t" ]"iglll·iP'dn I!lla <1;1 
:\1 (,(",n, ::':106. 
Vila f't'l'q!(pira Cf'sar _ g, .... ,'l'inin: ()c;llllltldo HU;'Tl" d" .\l'fnd<1 
11!1':1 A Il/-;'ll c; t.1 , 1.416, 
H:ll"ra Funda _.- J<;"l'lr]vi'ío: .Ji,~," d(, Frt·it:1Cl (:llirllar:-II''i 1:IJ~t 
Cnlls. Ilr()t,,(,(), :\169. 

Yila. :\1arill ---~ F,serh'i'í,o: Ca~a'rllir() r'in!o Nf'10 -_ ,\v (:Ililh,('rlllt' 
CoU'hnig-, ~11, 

Al'lilll1l.!Jio -- ESl'rivi'io; AlItlllllo fg-nHei" GuinlaJ':I,'s Hua 
l'iff','i da :.\lllta, :Jl!). 
Vila M';lIild(' -- (Ainda. não foi nonlt'ado n l<;:-:ITivüÍ) !li'lI! in.'<
tahtdo () Ca!'tó!"io), 



ALUGUEL ? • 
LIVRE-SE DtSSE ETERNO PESADELO 

Subscreva um título do novo plano "UNIVER
SAL H" e ficará habilitado a receber UM MAGNIFI
CO BUNGALOW NO VALOR DE 100 CONTOS 
POR 5$000 APENAS. 

Prêmios maiores que são distribuidos mensal
mente por êsse formidavel plano: 

L' Prêmio 
2.' Prêmio 
3.' Prêmio 
4.' Prêmio 
5.' Prêmio 

100:000$000 
25:000$000 
20:000$000 
15:000$000 
10: OOO$()()() 

Além dêsses existem outros de menor valor. 

E' de seu inlerêsse conhecer as demais vantagens 
oferecidas, porque o plano é econômico, profícuo e 
prático. 

Não perca tempo. Faça hoje mesmo a sua ins
crição e aguarde o resultado do sorteio. 

EXTRAÇõES PELA LOTERIA FEDERAL 

EMPRESA CONSTRUCTORA UNIVERSAL LTDA. 
A Empresa das grandes iniciativas. 

MATRIZ - sxo PAULO 

Rua Libero Badaró, 103-107 - Caixa Postal, 2999 
Telef.: 2-4550 - Teleg. "Constructora" 

FILIAIS EM TODOS OS ESTADOS E AGElNCIAS NO INTERIOR 

Typ. "Ro.'õsolIIlo" - n. Asdrub~tl do Nascimento, 395 - 9. Paulo 
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