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PROMESSA QUE SE CUMPRE 

A Associação dos SerVentuários de Justiça do Estado de São Paulo, 

cumprindo promessa feita de ha muito, inicia hoje a publicação da presente 

revista, que será distribuída aos seus associados, gratuitamente. e, mediante 

pequena contribuição. a iodos aquêles que queiram honra-la como seus 

assinantes. 

A larefa é espinhosa, sem dúvida alguma. dependendo o seu auspicioso 

resultado da bôa vontade e colaboração dos serventuários de justiça em 
geral. Estes. dispensando á revista o seu concurso e apoio. com ocrdadeira 

dedicação, material e intelectualmente, farão obra inestimável em pról da 

digna classe a que pertencem. Esta precisa. para a defc'SQ dos seus múlti .. 

pios interesses e do seu prólJrio engrandecimento. deixar para sempre o in .. 

compreensivel ostracismo em que se tem mantido. 

Não se traia apenas de um órgão de defesa. com o único objetivo de 

patrocinar uma numerosa classe. que muito tem sofrido. por falta. prindpal~ 

mente, de unidade de vistas e de' uma solidariedade mais perfeita e coe.~iva. 

Terá em mira. ao mesmo passo. orientar juridicamente os oficiais público$ 

de todas as categorias, consolidando tudo quanto. de qualquer forma. possa 

instruí-los e esclarecê-los no desempenho da sua nobre missão. afim de que. 

com o prestígio do saber. se elevem cada vez mais no conceito dos seus su

periores hierárquicos e da propria coletividade. 



OI Prom.e: •• que Mofo cumpre 

Mais ainda: a revista que surge, com tanta esperança, "rcgistará as 
evoluções da jurisprudência e da legislação, através dos tempos, á .5cmCM 

lhança do cabouqueiro que arranca e desbasta a pedra que o canteiro apa
relha e adapta ao edificio; apresentará as dúvidas que a prática, na execu
ção das leis. vai suscitando no debate de interesses opostos; abrirá sobre 

elas discussão e aventará a solução mais acertada". - tudo com o magno 

intuito de defender a bôa causa, instruir e dignificar. 

o Direito. como fórmula de equilíbrio da sociedade. constantemente 

evolue. de acôrd o com as épocas e as circunstâncias que atuam para a ,ma 

formação, adaptando-se ao ambiente, de modo a corresponder ás necessi

dades sociais. Essa evoluçâo concrctjza~se. afinal, em leis 1IOOQ$, que sur~ 

gem dia a dia, modificando mais 011 menos profllfldamcnle as relações jllrí~ 

dicas a que se referem. 

Entre nós, por exemplo, nos últimos anos. fizeram~se consideraveis re~ 

formas, que abrangem desde as leis básicas do país, a Constituição e o CÓ. 
digo Civil. até aquelas que dizem respeito ás diversas classes profissionais 

de ordem pública e particular. 

Assim é que sómenle o Governo Provisório da República, até o ano 

passado. fez publicar para mais de noVe mil decretos. Embora a sua grande 

maioria se relacione com atos administrativos, muit;ssimo.~ dêles. todavia, 

produziram não poucas modificações de vulto na nossa legislação. Tais mo~ 

dificações. na parte que lhe compete, um serventuário de justiça, côncio da 
sua missão, não pode ignorar, afim de bem cumprir os deveres do 5CU ofí .. 

cio. orientando com firmeza os clientes que confiam nas suas luzes e compe~ 

tência. 

Como bem disse Ferrão, no seu antigo mas sempre valioso "Guia Práti~ 
co do Tabelião de Notas", o escrivão é, no fôro judicial, o que o tabelião é no 

fôro civil. Testemunha principal c autorizada dos respectivos alas, o oficial 

público não é mero autómato ou simples instrumento de execução, mas tem 

autoridade própria e uma autonomia limitada tão sómenle pclm dislJosi~ 

ções IElgais e pelos usos consagrados pela jurisprudência. 

Não raro, solicilam os interessados esclarecimentos aos serventuários, de 

cujos serviços necessitam. relativamente a atos em que sãO' ou fôram partes, 

mas tambem a atos jurídicos futuros, em que pretendem figurar, aCQlIlelan~ 



.. 
do não só os seus interesses particulares. -como os de terceiros. parentes ou 
estranhos. Eis a razão por que o serventuário, diligente e cumpridor dos seus 

deveres, precisa saber como c quando poderá lavrar lal ou qual escritura; 

que pes:soas poderão nesta figurar como testemunhas; quais as pes.~oas que 

a lei considera capazes ou incapazes 1Jara contratar c. (linda. em relação a 

elas •. ~i existe capacidade absoluta ou relativa. e que afos os relativamente in~ 
capazes podem praticar. 

N o tocante a esta importantíssima questão, por exemplo, o art. i 08 da 

Constituição Federal, de 16 de julho de 1934, leVantou a seguinte dúvida: 

O art. 9.° do Código Civil estabelece que termina aos oinle e um anos 

completos a menoridade, ficando o indivíduo habilitado para todos os atos 
da vida civil. A maioridade política, em face do citado dispositivo const.i~ 

tucionai, começa depois de 18 anos de idade, quer para o homem. quer 

para a mulher. 

P"dcr-se-á concluir que o disposto /lO Código Civil foi alterado pela 
Constituição. que declara implicitamente maiores 05 indivíduos de mais de 

dezoito anos.J 

CLOVIS BEVILAQUA, um dos nossos maiores jurisconsultos, autor 
do projeto que depois se transformou, C011l pequenas alterações, no excelente 

Código Civil Brasileiro, declarou. em conferência realizada no Ceará, sua 

terra natal, em 1935, que, tendo hesitado, (l principio, acabou por conVen
cer-se de que houve modificação, realmente; pois í/ógico seria reconhecer 

no indivíduo capacidade para votar e ser oOlado, com o direito de intervir 

na direção da coletividade nacional. e recusar-lhe capacidade para gerir os 

seus próprios interêsse.'i. 

Não obstante a acatada palavra do insígne Mestre, a jurisprudência 
de alguns dos nossos tribunais dirimiu a controvérsia de forma diferente: 

a maioridade civil nada tem que ver com a maioridade política. Si é ver

dade que o eleitor de 1 B anos podia votar, de acôrdo com a legislação a/lte
rior. lambem é certo que êle sómenle se tornaria elegível. quando atingisse a 

maioridade, nos termos da lei, que sempre estabeleceu a idade dos individuos 
para a eleição e o exercício dos cargos da pública administração. A nossa 

Carta Magna de 1934, por exemplo, exigia para o presidente da Repúhlica 
(art. 24) idade superior a 25 anos, para o deputado (art. 52 § 5) 25 anos 
completos, ele. 
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Como se acaba de ver, o serventuário não só tem obrigação de estar 

inlonnado das constantes alterações dos dispositivos legais. como lambem 

deve ter nisso grande interesse; pois. satisfazendo aos consulenles. ficará ha .... 

bilitado a manter uma clientela estável. cuja opjnião sobre o moda e li apti

dão com que o serventuário exerce as suas funções em muito influe. quer 

para a sua elevação no conceito público, quer para o deserwolvimenlo dos 

trabalhos a seu cargo. 

Consoante se lê na "Revista dos Ofícios de Justiça". (/0 Rio de Ja

neiro, - v. /. p. 3," - os nossosl tabeliães, compreendendo a necessidade 

de se aperfeiçoarem para o exercício das suas elevadas funções, perderam 

de vista o TABELIÃO das Ordenações, eSse AUTÔMATO, de que 1105 fala 

o cospÍGuo Pires Ferrão; disfanciaram·se do proprio tahelião de Cor

rêa Teles, e enveredaram, resolutamenie. pelo camiflho que os conduz 

ao conhecimento das leis. no que concernc aos atos jurídicos e aos contralos 

em es~ie. orientando~se sobre a sua interpretação e aplicaçâo pela douirÊ· 

na dos autores e pela jurisprudência dos tribunais". 

Diz ainda a brilhante revista: 

UN ossos oficiais de registos públicos, escrivães e outros auxiliares da 

administração da justiça. procuram desempenhar seus misléres com per/ei· 

ção, concientementeH
, 

Exposta. assim. em largos traços, Q' conoeniência de estar o serventuário 

constantemente ao par das modificações introduzidas nas leis que se' relacio

nem com atos do seu oficio e com a sua propria pessoa (seus direitos e deoeres 

como funcionário, em relação aos seus auxiliares e ao público, etc.), ~- a 

Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de Seio Paulo. ao ofe
recer aos seus componentes esta revista, pede e espera que os senJentuários 

em geral, embora desligados do seu grêmio, concorram com a sua colabo· 

ração intelectual e material, favorecendo. assim, tão juslo quão útil empreen

dimento. 

Si isso acontecer. a revista, que hoje inicia a sua publicação. com a fé 
intemerata dos que almejam patrocinar uma bôa causa, os interesseI) de uma 

.dasse numerosa e honrada. terá vida longa e promissora, alcançando os 

objetivos de sua finalidade. 



COMPET~NCIA DO 

OFICIAL MAIOR 
A instituição desse cargo A amplitude das suas funções A 

diversidade de opiniões sobre a sua competência ---- Reconhecimento de 

firmas pelos ajudantes habilitados Como devem ser extraídas QS 

publicas-formas - A função do escrivão de paz. 

CONSULTA E HESPECTIVO PAHECEB (') 

]," - o titulo tle OI<'JOI.>\[, 

"inAIOR. uJ!lntlo pUI' ullylJlnrl"N 

dos tllbf"lIftelól. f (~rlu ... í\u d" lei 

ou H .. Jlmltn fl umll IlueNtfifl dt· 
hll'rnl'4Iuia. tltlro o >I(·r\'i.:u 11l~ 

t"'l"no dOM (·ul'tii .. loN t 

R) - O título de oficial ma
ior foi in~tituido nas servl:"ntias 
de Justiça pela lei estadual n.o 
6.986, de 2.5 de Fevereiro de 
1935, artigo 15. F,' exer
cido por um dos escreventes jura
mentados. nomeado por decreto, e 
mediante indicação do respectivo 
serventuário. 

2." _ () NH·I'I'\'('nt ... (IU(' ,.ir ufl

('lnl Junlo!, h-m UM Inl'~Ulns fun

~ii('H doi'! d("lnllil'4 (","("rt"\'l'nÜ·)oI d(' 

nu) l'nrt6rio ~ 

R) - O ajudante habilitado, 
nomeado oficial maior. tem fun~ 
çóes mais amplas do que as 
dos simples ajudantes habilitados, 

"será suhstituto do serven
tuário em cxerCICIO. nos seus im~ 
pedimentos. e poderá. simultanea
mente com o mesmo. praticar to~ 

dos os atos que a êste competem. 
independentemente de especial de M 

signação" --- Alt. I S do dee .. ci
ta elo. 

:,,~ - Oll{rn IH';'H-itm, nli· ... 110 

tnb('lIiio, NI'm 11 IU·('~jI'nt.:Jl d"Htt", 

poli ... Ir,,'rn.' (,l'Ij'rlturIlH, llr(l{"ur,,· 

.;-Õt"1'I t" ou1ros 110('IJl1U'ntoH, 101""

dol'l nllH no111~ tlOl ('II"Hirlo, "orl. 
d('''',I(', OIU .. Õ "";Uh-l'tllol'" dt, ('Hlnr 

li IUl"HnIO Ilrt'Nt'nfl'~ 

R) _.~ Sim, o oficial maior. SÓ
mente o ajudante habilitado no
meado oficial maior pode, ~em a 
presença do tabelião, lavrar escri
turas c procurações e sub~cre\'t·-las. 
mesmo fora do cartório. Ressalva
dos os testamentos (' codicilos, (Vi
de resposta ao 6.0 quesito). 
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4.° _ No cart6rlo. podem OI!! 

meunolll e.erevent(O. ou ofldAllJ 

molore. l'e.ulh:ar aquele" atoM, 
aem R ollllJlnuturn do tnbt'lUlo't 

E 011 tralJladOlI. ali l'e .. tldiles e 
publica. formA. po(le'lU apenas 

trailer o ftlil81nntura (IO(luelf"K 

nudUnre.' 

R) - Sim, quanto aos oli
ciais maiores e com as ressalvas 
do que se responde ao 6.0 quesi
to. - Sim, quanto aos ajudan
tes habilitados autorizados, em 
determinados atos. Não, em 
relerência aos ajudantes habilita
dos em geral. 

Os atos em que o serventuário 
tiver de se portar por fé, os aJu
dantes habilitados em geral não 
podem pratica-los, sem que tais 
atos sejam conferidos. subscritos e 
assinados pelo tabeliã" ou pelo 
oficial maior. Excetuam-se os atos 
para que fôrem ,expressamente de~ 
signados pel" juiz competente, de 
conformidade com o disposto no 
dec. 5.129, de 23 de Julho de 
1931, ar!. 17, como o de reconhe
cer firmas e subscrever tra~ladO's. As 
escrituras ou procurações lavradas 
pelos ajudantes habilitados são 
sempre subscritas pelo tabelião ou 
pelo oficial maior. 

5.<> _ AH IlubIiI'lIH-forluu!'l dt"

p(Ondem dE' t.'IHU'I;"I'tu IHlr ouiro 
tobellAo? 

R) - Sim. As publica,-Ior
mas dependem de conferência e 
concerto por outro tabelião. Si bem 
que tais conferências e concertos 
não causem dispêndio á parte, -
esta, pela urgência do documen
to .ou mesmo por achar dispc'1sa-< 
vel ao fim em vista, deixa de os 
fazer. 

Como é sabido, a publica-forma 
não é meio probante reconhecido 
pelo Código Civil.-- Por si só, 
como têm decidido 'Os Tribunais, 
não é meio de prova. -- O Códi. 
go Civil não se refere expressamen
te ás publicas-formas como doeu ... 
mentos que laçam prova. -- (Art. 
137). 

Já pelo Regulamento 737, de 
1850, a publica-Iorma, para ter 
valor e fazer prova. teria de ser 
extraída com citação das partes, 
conferidas e concertadas perante o 
juiz, etc. (Arts. 153 e 137). -
"Si a parte interessada conv;cr em 
que seja dispensada a conferência. 
a publica-forma ou extrato valerá 
contra ela. mas não contra tercei. 
ros" - (Art. 153 do citado Reg. 
737). 

A publica-forma, hoje, não su
pre a falta do original; mas isto, 
- como escreve o juiz dr. J. Evan
gelista Rodrigues. em seus "T reM 
chos e Sentenças" (Rev. dos Trih .. 
vol. 36, pag. 164), - não quer 
dizer que fosse abolida. 

Bcoiláqun diz que ~e deve dar 
á publica-f :J!'ma um relativo va
lor probatório (Rcv. citada, v_ 34, 
fls. 179). -- Ensina o grande mes
tre que a puhlica [erma é a çópiü 
fIel que faz o tabeliãO' do escrito 
que para êsse fim lhe é apl'c:wn
ta do. -- O Cod. Civil a ela não se 
referiu nos arts, 137 ,c 139, mas não 
a extinguiu. ~---,- Firmou 'O Cod. Ci~ 
vil ~- continua o mestre, no seu 
parecer - o princípio de que a pú
blica-forma não supre a falta do 
original, como os traslados e as 
certidões extraíJüs por oficial pú~ 
blico dos instrumentos ou documen .. 
tos lavrados em suas notas. Não 
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se pode negar, porém, limitado va
Iar probante - quando reve.tidas 
das formalidades legais". 

6.0 _ OH teHtomt'n~OH (t'mU"t

)011, etc.) lJodem IIIt'r lo,\,r,,,)olll 

POr Ilquelt'H ftu:dllnrt'H, "'«"Dl n 
pl"t-'Iu'u",n. qu(-'l' ('D'l t·ltl'tõrfo. qll('J' 

Dllo, e n 0_inIl1Ul'1l do tnb(-'lIiio. 

ou H6 ('H1"" h'ln ('uDlIH'têu(·in pn-

1"11 ntlllêl'-"H IIto..;; ~ 

R) - Penso ser de exclusiva 
competência do tabelião. no ple~ 
no exercício de seu ofício. lavrar 
escrituras testamentárias e codicilos 
e aprovar os testamentos cerra
dos. - Olicial maior. - Após a 
criação do cargo de oficial maior 
dos serventuários de }ustiçe. pelo 
dec. 6986 de 1935, o qual, no seu 
art. J 5, dispõe que "cada ofício 
de }ustiç.a poderá ter um oficial 
maior. que será substituto do serven
tuário em exercício nos seus impe
dimentos e poderá simllltaneamen~ 
te com o mesmo praticar todos os 
atos que a este competem, inde
pendentemente de especial de~ig
nação", - os doutos têm aVfnla·· 
dQ dúvidas sohre a competênc'ii 011 

não do oficial maior. no simples 
exercício desse cargo, de poder la~ 
vrar tais escrituras p codicilo:.; Oll 

aprovar os testamentos cerrados. 

O ilustrado dr. João de Olivei
ra Filho, que, quando estudante, 
foi prestimoso e ótimo companhei
ro dr- trabalho. no cartório a meti 

cargo, jovem c já conceituado ju
risconsulto, em trabalho que se en
contra publicado na Rev. dos Trib. 
e na Rev. Judiciária - em janeiro 
1936 -~ n.o 5, do v. 2. 0

, pago 70, 
- é de parecer que se estenda á 
lavratura ou aprovação de testa-

mentos a competência do oficial 
maIor. 

Si bem que nos pese o valor da 
opinião do jovem jurisconStl!t0, e 
sejam impressionantes e sugestivos 
os seus argumentos, quer nos pare~ 
cer que s. s. anlplia por demais as 
atribuições do oficial maior. 

O testamento público é ato pri
vativo do tabelião, assim ensinam 
os mestres, ,e isto lhe vem pw dis
positivos legais. desde as Ordena
ções. Ato personalíssimo do tabe~ 
lião. sómcnte êlc o poderá praticar. 
Os agentes consulares tambem ser
vem de oficiais públicos para 
aquele fim. 

O nosso Cod. Civil reza que o 
testamento público seja escrito por 
oficial público. em seu livro de nO
tas (art. 1(32). O título "ta
belião" é u,mal. mas não (J Pro·
pregado pelo Código Civil-~· que 
adota a terminnlogia "oficial pu
blico". 

"Oficial publico", designaç,ão 
mais genérica. é a que prevaleceu 
no texto do Código Civil., (art. 
1.632) c "abrange todos os fllncio
nários habilitados a lavrar um ato 
de última vontade: O~ notá
rios ou tabeliães, dentro dlls limi
tes das cidades c vilas; os escri
"fies distritais ou de paz. nos dis
tritos rurais, e autoridades (emu
lares, investidas de atribuições 
tais por lei nacional". O projeto do 
Código Civil de Clovis fjevilúqua 
dcter:l1inava, no art. 1803, qlh~ o 
testamento público devia ser escrito 
pn [uhcliüo. nn seu livro dl~ notas, 
mas isso não prevaleceu". (Vide 
Carlos Maximiliano -- Direito de 
Sucessão, vol. 1.". pago 417). 

Trata~se. ao que parece, d(' di-
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reito substantivo. e é taxativa a dis
posição do Código. de que o "testa
mento público deve ser lavrado por 
oficial público. em seu livro de no
tas" . 

O oficial maiol do tabelião não 
tem livros proprios. ~ Como aju
dante habilitado. é elevado á ca
tegoria de ofIcial maior do serven~ 
tuário, com atribuições mais amplas. 
mas trabalha no mesmo ofício de 
notas do serventuário efetivo. --
O cartório não é seu e o Código 
determina que o testamento públi
co seja lavrado por oficial público. 
em seu livro de notas. 

São ligeiras considerações de 
quem deseja acertar. Não entra
mos em outras mais interessantes, 
por nos faltar, no memento. o tem
po necessário. 

Na capital. os juizes divergem 
quanto ás atribuições amplas ou 
restritas do oficial maior. 

O ex-juiz da 6.a vara cível, dr. 
Adriano de Oliveira. quando cor
regedor do cartório do 5.° tabelio
nato, em dúvirla levantada por este, 
sobre o caso, conclue pela não com
petência do oficial maior, como se 
vê do Diario Oficial do Estado. de 
5.6-1935. 

O m. juiz da I.a vara de órfãü~. 
dr. Oliveira Lima. corregedor do 
2.° cartório de protestos, em con
sultas ref.erentes á competência de 
oficial maior daquêle cartór!o. de 
poder lavrar termos de protestos, 
embora estando o tahelião em exer
cício, respondeu pela afirmativa. 
(Rev. Judiciária. n.o 6. pago 190). 
Não se refere o ilustre magistrado. 
na sua resposta. e nem foi consulta
do sobre testamento. 

O dr. José R. de Aguiar Valim. 

m. juiz da 8. a vara civel. á consulta 
do 8.° tabelião desta capital. res
pondeu afirmativamente. - O ofi
cial maior - disse - tem compe
tência para lavrar e aprovar testa
mentos. 

Ante essa diversidade de opiniões 
de juizes e mestres tão nOlaveis. nós. 
receando as consequênc.ias danosas 
que poderiam advir aos interessa
dos, no caso de, mais tarde, enten
derem os Tribunais que falta capa
cidade aos oficiais maiores em ma
tcna testamentária. adotámos a 
pratica de sómentr: nós figurarmos 
como oficial em testamentos e codi
cilos. __ o E nem se diga haver da 
nossa parte espírito exclusivista ou 
egoístico. " O oficial m<-~ior deste 
oficio de notas é filho du signatário. 

'1." - 0101 rl'pullht'j'ilnt'nüI", ti .. 

l'irnllHoI, boJO' tfto ubrt>,'iudo/oi. HO'm 

IIU'HltlO ,..t' "1'1' u dt';']ur'H:i\II: -

"('OUlO ",'('rllullt'h'll", 011 Olltl'lUl' 

l·nnte·ln ..... qu(' I!IPlllllrl' furl .. u rl'

('001('111101111101 11('101!1 l'I'j('l'ltur(·I!I. po

tINU /llt'r l"'ltoM IH·lo,.. ltuxllfnreM 

d,' l'lIrHirili, 'H'SÜ' ou rora! 

R) -- Sim. ~ Os ajudantes ha·· 
bilitados, devidamente autorizados, 
podem reconhecer firmas e sinais pú
blicos. (Dec. 5.629 -- ar!. 17). 

Não ha disposição de lei que 
proíha o reconhecimento de firma 
fora do cartório. ---- A atrihuição, 
porém, se restringe á COIfFtrCa em 
que se ,encontra -o tabelionato. 

O reconhecimento da firma é o 
modo de legalizar c tornar fidedi
gno um documento ou papel avulso. 
O reconhecimento é autêntico, se
mi-autêntico. por semelhança, por 
abonação diréta e por abonaç.ão in
diréta. (Machado -- Guia dos Ta
beliães) . 



Com,.ptPncln tio oflclnl muJo .. • 
Em 1903, em circular assinada 

pelo então Ministro da Justiça, sr. 
J. J. Seabra, ao presidente do T ri
bunal Civil e Criminal do Rio de 
Janeiro, foi determinada a conve
niência de ser recomendado aos ta
beliães de notas daquela capital 
que no reconhecimento das assina
turas que lhe f.ossem apresentadas. 
declarassem por extenso o nome ou 
nomes das respectivas pessoa::;, "a
fim de evitar que, por meio. clt" reati
vos químicos, sejam os nomes (assi
naturas) alterados ou substitui dos". 

Em São Paulo, os tabeliã,'''_ em 
geral. segundo presumimos, reconhe
cem. como nós. as firmas e os sinais 
públicos por diversas formas. A 
mais usual é a do reconhecimento 
da firma apresentada (assinatura), 
após a confrontação com a idênti
ca, existente em !'ieu arquivo. 

Quando se trata de reconheci
mento de assinaturas em titulos de 
responsabilidade pecuniária. como 
letras de câmbio, fianças. confis
sões de dívida. recibos. etc., exigi
mos a presença do respoma vel pelo 
título, e neste -- ao ser reconhecida 
a as~inatura - - faz.emos a declara
ção de que a mesma f.oi reconheci
da na presença da própria parte. 

Na impossibilidade da presenç,a, 
o reconhecimento em tais titulas é 
quasi sempre fcito por nós. --- "por 
semelhança á existente em cartó
rio". Adotamos tambem o reconhe
cimento "por nos asseverar pessoa 
que nos merece fé", e anotamos o 
nome dessa pessoa. - Em casos 
ainda mais delicados e duvidows. 
exigimos a impressão digitaL 

A prática da impressão digital 
(polegar direito) adotamos em nos
so cartório para os atos em que fi-

guram analfabetoo. Não existindo 
dispositivo legal que prÚ'íba ao ser
ventuário adotar tal medida. a pra
ticamos desde muito em nosso tabe~ 
lionato, com resultado satisfatório. 

S." _ UN ill\'í"I.Uu·lu .... lImigil

V(~IH. dot'UUH'nÜ'I<I ÍlHuh.·m dtO 

A·rnlld., '·N.IHlu .... nhilMudt·, lIutndu

nu'nft- 11II1'u 0/01. (·Htllh(·It·(·hn('nloH 

d.· ('rl'dUto, 1111(10'>11 .... (... f ... Un" 

IwloH ilu\ilIlIr.·~ ,lu 'Blwlliitl. HI'11l 

li 111'1'1'1('111,'11 dt'HI,' ,. 11 I"II'i IOI'I:-;illn~ 

iu .. n~ 

R )~. Não . Em cartório, (ta
belionato) os inventários ou parti
lhas amigáveis são lavrados nos li
vros de notas pelo tabelião ou indis~ 
tin!amcntc por qualquer dos sC'w', 
escreventes juramentados. ---- Quan~ 
do por estes, tais ato5 têm de ser 
conferidos e subscritos pelo tabelião 
ou pelo oficial maior. Fora do car
tório, seguir-sc-á o qüe consla do 
qlle.·~,ito 3° ~;A.~ partilhas amigáveis 
por c5cri:u# .. l~'ublica, em nosso 1-::'5-
tado, e'tall.boJe re~ulada, pelo dec. 
esl. 11.° ~" h I. de 23 de Julho de 
1931, olíier\iadas li' di'posições do 
Código !':ivil, ~m ","u. art." I 773 e 
em outros. t ',':: 

Aos ajudanle, habilitados i dos 
tabcliãc$ é permitido lavrar escritu
ras de partllhas a~ig;iv[:is. nVlS na 
presença do próprio":ti1hcliãh~~ou do 
oficial maior. R. ep~r!Jt7: .~' á re5-

2 
t) • (\. 

posta ao . i]Ur--SltO •. , ".' 

O iluslrado consulMtc, em bri~ 
lhante trabalho, recente, sobre o 
"Valor da Procuração Púhlica", 
-- razões de defesa a um seu cons
tituinte. se refcrc a partilhas awÍgá-
veis e cuidados. atos do oficial pú
blico e a S\la fC;, --~-- desenvolvendo 
com proficiência o valor da fé pú
blica sobre os <:ltOf, praticados pdos 
serventuários de Justiça. 



10 CODlpetfne'a do ollelal maior 

- .óESCRIVAES DE PAZ". 

0.0 
- Diante do pel"guntndo, 

qual R fUJl(:fto «108 eNcrlvih."s de 

pall". ex-oficio tabellA"N, IHIH dl~

trltOfll fora ,da Ht'1le ~In ('OllUlrcn, 

e 'lual a de Ht'UIII nu:dUor .... ' 

I, 

R) - A função ,dos escrivães de 
pazt ex-ofício tabeliães. nos distri
tos fma da sede da -comarca, são, 
na parte referente ás serventias, 
idênticas ás dos tabeliães, e os seus 
auxiliares estão equiparados aos 
dêstes. 

Sobre as atribuições dos escrivães 
de paz, veja-se um interessante tra
balho de Julio Sampaio Doria, es
tudo apresentado ao Instituto da 
Ordem dos Advogados de São 
Paulo e publicado na Revista dos 
Tribunais - vol. 52, fls. 117. Nes .. 
te mesmo vol, á pagina 123. encon
tra-se o magistral trabalho do sau
doso Mestre João Mendes sobre o 
assunto. 

O Dec. 5.204 de 1931, do en
tão intclventor Laudo de Camar
go, di~u5e sobre a competência 
dos escrivães de paz no Estado. 
Tal decreto adota as considerações 

oferecidas pela Comissão Revisora 
do dec. 5.121 de 21-7-31, pelo in
terventor Laudo, nomeada e com~ 
posta dos drs. Costa Manso, Jor
ge da Veiga e Noé Azevedo. 

10.<> - Flnullznlldol fiJohre ft 

nontenção Ilt>- tlllH'IJAeN Interl

II0H. Hu .. ",tllu'o", nu "nd-Iull"'. ~ 

t'NI'rh'i\t');j li., lUIX, ud'\ninr('i'I dt, 

UOH t" d(' t,ntrt»'!, IHll1('I'II, o IIm,,-
1rtí 1'lHulul1ndo dhl.-r ~,Igun .... 

1'010. C'Otllpreellllendl'_IH' n I'tlm" 

pet,,"uc'ln da R .. torldadl· IUIIIII'UII

I." 'l'rnZON. (·tc·,t 

R) - A nomeação de tabelião 
interino ou substituto é feita pelo 
Governo, por decreto. Por exceção, 
o Juiz Corregedor competente po
derá designar o substituto. nos ca
sos de concessão de férias (20 
dias), de licença até 10 dias, e Im
pedimentos temporários. 

Em ambas as hipóteses, a no
meação ou designação do substitu
to deve recair no primeiro ajudan
te hahilitado. que quasi sempre é o 
oficial maior. 

S. Paulo, Novembro de 1937. 

A, Gabriel da l/ eiga. 

(*) J~f+te parecer, qUi' I,; iU"flito, 1l0S foi ,,~t-'rllihll('l\ly ,rOI"JI"('illll 1)(01:, 11ft. 
tlrio cOY!flulünte, - um tliHtinto [Hlvo~~ft(]n fjlW llliliUt no ,foro "I,(',;1a {'f)lll111,'a, _. 
para ser publicado. 

Para a va}i,(la(k do compro-

misso de compra (' venda de ltnl')

vel, cujo valor exceder (le um 

conto de réis, -é imprescindivcl a 

escritura pública. (Rcv. de Ju

rispruclência Brasileira, 1-5(8). 

A (~si,.'ritl1ra de ("('-",são de eJi-

r('itu~. n;vv~tid;t d(' t{)(la,-; a:-. for

malidades extríll~('ca;.;, niío po(}t> 

ser repelida lla ill::;1;Í1I,cia ~upc

riol'. :-;('111 que, prillH'ir,il, haja si

do anulada por açào cOl1qH'tentc. 

(Hl'v. dos Tribunais, 14-4Dl). 



A GRANDE DAT'A 
DA NOSSA 

A550CIAÇAO 

Foi festivamente comemorado, a 
8 de Julho p. passado, o 11.0 ani
versario de fundação da nessa As~ 
sociaçâo. 

Cercada do maior prestígio nos 
nossos meios sociais e forenses, con
tando um quadro social que con
grega a quasi totalidade da clas
se, vem ela prestando aos seus as
SDciados. sem interrupção, os me
lhores serviços, prestigiando-~f; c 
defendendo-os. sempre que uma e 
outra coisa se fazem necessar;as. 

Comerncrand() a grata efeméri
de. reuniram-se muitos dos :-;eus as
sociados. num almoço, que se rea
lizou nos amplos salões do Auto
movei Clube, decorrendo essa fes
ta comemorativa em meio da mais 
c.ompleta cordialidade e alegria e 
deixando em todos os presentes 
uma recordação que perduraní. cer
tamente, até fJue nova reunião !'e 
dê, igualmentr. cordia I e festiva. com 
o mesmo en~w;iôlsm0 e júbilG, 

Contribuiram para o brilhantis~ 
mo dessa memorável reunião os re
presentantes dos SfS, Interventor 

Federal. Secretário da Justiça, pre
sidente do Tribunal de Apelação, 
Corregedor Geral da Justiça c vá
rios jornalislds, que a honraram 
com a sua presença. 

A' sobremesa. coube ao dr. AO'e~ 
nor Barbosa, um dos nOssos ~~is 
dignos colegas, pronunCIar, em 
nome dos s(~rventuários de Justiça 
de S, Paulo, o ficguinte discurso de 
t'ôludiH;ão ao.'> membros da dÚdo

rja da Asso~Jação: 

"IIlV('[l/"f\'t'1 I' jll.':iJifkndn (,(,I'Ieza 

do lJll'lI t!t-s/,J"l'P:JI'O, ('vill('JlIt" I' 

fiagl'anl(' illl!uhilid;ull' parti o dt,
,'u·JlljJ("1I1w dl' tais i1J('.ltlll~H:n('ia.". 
qut' ('xjgelJ], p:lra {) S('U clllllpri
IIICIlIo, dC'xlf'l) 11l;\lH'jo do idj"lIla, 
c f'xJli'rj(,J1cja t' llH'slria di' ("()lId

silo {' rir ('[eg";IJ]t'i:l no ('xprij:!ÍI"'St', 
salwndo ('li, tI(' :lIllelll:io, ;t ;l.\<;('1Il

hli'Ll ('OHI qw' il'i;1 d,t'I'rolll.'ll"·l"J· -
lal~ filJir,is, n'rlo . .tt'r-lll(···j:1Jll fl'ifo 
f'('('II;l!' da [ar'!'f;l que llll' fui illl
pnsLl I' ;'( (fiIaJ, !lI) ('nlal1lo, 11le \" jn 
gnslOSll11j('nh' a tlar deS('lll pt'nho: 
a 'lgl'uda\,t'1 (' honros" 1:Il'da d(~ 
',audnr, IH'sle iJlslanJe, () IIOSSO 
querido t' iluslr'/' pl't~sitkllk, ..... \'. di". 
nrasHio ,:\1adl;ldo Nl'Io, 



A grande data da nOlllia "11.0('10-:80 

Confesso-lhes, meus senhores, 
que estou ,praticando uma violên
cia, uma verdadeira violCneia ao 
meu feitio, de ordinúl'io r('sel'vado 
e silencioso, avesso, por natun.'za. 
a demonstraçôes públicas d<' apre
ço a Iquem 'quer que 'seja, mor
mente quando 'detenha, mesmo 
eventualmente, qualquer parcela 
de autoridade. Ko caso lH·('senle, 
porém. sinto-me perfeitamente ã 
vontade, tenho lllPSll1{) prazer {~lll 
falar; tenho satisf.açãü, reafirmo-o, 
em vir, de puhlico, manifestar (J 

reconhecimento, o aprf'ço que nos 
merece o espírito galhardo Ih'ssp 
moço posto ú frenle da nOssa Asl'W
ciação e que, nesse nlto posto. per
manece me,rcê de seus I)I'edicados 
de Jider, de suas incomuns. qn:di
dades de oricntaçfio c de ch('fja. 
Machiavel dizia 'que os grandes h{)
mens são aqueles cuja "virlú" con
segue neutralizar a fortuna Illaldi
ca; são .aquC'!ps quC' iludc'lIl p tor
cem o próprio destino, (lesviando 
os conhccinwnlos, moriifican{\o-o<.; 
e dando, ás suas COlls{'CllwncÍas, 
feição favornv('l aos SPlIS dl'sí
gnios. 

Achamo-nos numa époea t'Ul que 
mais funda e incisival1lenlp S{' faz 
sentir H npc('ssidac!(' de hO:!llPllS 
Que possuam, em aHo grau. aquela 
extraordinúri:l fOI't:a lwssnal a que 
alude o sagaz diplomab florentino, 

A onda de ilulividuali.'mlO que 
invade fi sociedade cOnlplllJlor:l
nea, de lllaneIra iIllP"('ssiol1:lnte e 
avr..ssaladora, proscrevI' (lual1qucl' 
esforço ppssoal, :lIlllla vontad(',~; (' 
quebra decisões, r('duzindo-ns na 
maré monlante dos intt'resses co
letivos exacerhados, Illónl t'SpUI1tU

rada que a onda arrasla e se l'sfaz 
no topo glauco dos vagalhtí.l's ou 
na planura rasa I' Illonúlona das 
praias. 

Neste ,curIoso instanle lI:! vida 
das soeiedades humanas, em que 
o homem. ,por sua própria igno
rância, mais escravo se tOl'lla da 
demagogia, ('rn que os IWllSatlll'll

tos mais elevados são pl'e'lerido~;, 

pOI' eovardia c mú fé, por s(mti
mentús inferiores l~ apclih's suhal
ternos, as el.tssl's 011 indiriduo.<.; 
"soil-disants" mais fl'liZl'S, porque 
supos'[tJ,s milis 11I'1ll 1'(,JIlunf~r:ld()s. 

têm <Jlll' tutm' ÇOIlI a indisposjç~io 
(~ rivalidnd<' dil.'; OUI",l.", cl:tsses l' 

dos oulros indivíduos. 

Nt'st:J llH'sqllinllU Ol'dl.'lll de jd;~ias, 
l~ o sCI'vI'nluúrio dl' .JlIs·ti<,~a, 110 

Brasil, Ih: alguns :lIIOS a cst,1 par
le, um saerifit'ndo: a inlrlg-lI, a in
vI'ja SOI'Z, ti Jl\all'di{'êueia cStllpi
da o perseguem: nilo se lhe apl'(~
('ia o esfor\:(), nüo 1Ilt' d:Jo f'('conhc
('iIlH'lllo ao IlH"!'iIIJ, núo faze'lll jns
li~~a ao SI'1I pJ'O('jI~1I0 (. hOIlI'slo la
hor de lolias as hOI'<ls, ('olahol'all
do, com Il'a'III:HI(' t' eorrt'CÚI) illl'a
tigaveis, 11:1 mallutell(':lo "da sPgu
rança e <in IJIHI úrtll'lIl dilS !lOSsaS 
relal:úl's. na IH'J'rl,j~':'U), solilll'1. e in
yjolnlJilidade (los contratos. que 
h~H;('janl a úrdclll, 11 paz I' a jus
ti~'<t sociais, 

Tal <lllllOsf('ra, denlro da flual 
tt"1I1 :lgido li ('ora~Wlll, o I'"forço, n 
trahalho sem I ['.l'g li tiS l' S('III ('smo
rpeilll011fos de Bl'asilio I\bc1ul(lo 
N(',fo, continuando l' :uJl.plialldo a 
tr:lIJiçfio de Aureliano AlTudil. IlIdo 
fazl'ndo ]lpla grllll{il'za I' pI'OS
Jll'ridadl~ da Ass()('iaç;lo. panl ItIW 
{'Sl:l, sín/l'Sf' (' eXI)['('ss:I{) d<lS noSSas 
vontadl's, se,ia UIll rlia ullla ifol'ça 
:lI11(']losln Ú desagl'l'ga~':lo da dasse 
(' 1I1l1a enOrdl'lHHlol':l consl:lll'!{' dtls 
nOSSOS desejos {' das IlOSSilS I'('i~ 
vindic.ac;,ô(,s. Assim 1('111 {'Ia agido 
<}tt:lndn challlada ti (,oopl'r:lr ('.o/ll 

o podeI' público, !lO ('sludo e :-,0-

IIIÇ:111 dos prohll'Jll:.1S qw' nwis d(' 
pel'lo in/c'l'cSS,llIl il t"/i!ss(', A 1\sso
cinçiío cresceu IIIUitO {'sk.s ullinlOs 
aIlOS, vendo hoje ('on<;idt'I':lvl'lnll'n-
11' llllllH'ntatlo tl S('U nÚllH'I'O d(~ 
socios; o s,'u jlr<'slígio s{'n'l !:lll'tll 
Illniol' qllanto lllllis ('('I'f:lllll{IS ri~ 

]eil'as d('nlro dela. Os lotll'os da 
vilória quI' l'Ja "PIII (,OIHIUislõllldo, 
(,l'igindn-s(~ (,'nJ l'<'sJwilavl'l ~~ ;I(';j. 

I,ulo úrgiio de f'IaSSI'. ('alH'1ll ao 
jO\'('lll anfilri:Jo dl'sla fl'sla: o dr. 
Hrllsilio MadlHdo !'\elo. em euja 
pt'l'sonalilladf' SI' n('enlU<l1ll as t'X-
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celsas virtudes de caraler, (te jnle· 
ligência e de bondade da sua ilus· 
tre progênie. 

A ele, pois, que, como o herói 
de Machiavel, conseguiu soprepúr
se aos "tempos" e á maFé JIlontan· 
te das rivalidades e das indispo. 
siçtíes gratúitas, afirrlwndo, junto 
ao poder p-úhIico, o nosso dl'sejo 
de cooperação c as nossas llspira
çõcs de que ele seja para a classe, 
não uma constante ameaÇa, llJas um 
penho.r de segurtlnç:J e garantia ~ 
a BrasiIio Madwllo ~(':to tIS nossas 
homenagens, a (,xpl'essúo da nossa 
mais alta estima p do nosso sin
cero c profundo f('('onhc(',illlcnto". 

Encerrando aquela fe"ta de cor
dialidade. o dr. Bra,ilio Machado 
Neto. presidente da Associação. 
pronunciou o seguinte discurso: 

'~Elll que .pcse a fú pública do 
nos,'w pr('zado Ag('nol' llarhosa, IÍuo 
aceileis como ('xprt'ssão da ver
dade us palavras ami~as com que 
acaba de se referi r li atuação que 
vimos tendo, mcus companheiros 
de Ilirclori;] t' eu, Ú frente dos d('s· 
tinos da nossa _\ssociartío. 

E' o daltonis'lllo peculiar ú ami
zade que ns fnz ver como relevan· 
tes alguns dos valiosos serviços 
que. mais que nós, as circlInsll''in
cias de momento ~e incumbiram 
de prestar à nossa classe. 

'E,' Hrdade qlle, JH'sl('s 1I11illlOS 
dois anos c nwio, graças n 1Il11 

mais desenvolvido espirilo dl' 50-

1idnl'intla,lc ·0 .11 eomprf'cllsúo Hlai~ 
nitida ·qUe lelHos SOh1'(' .l IH'.C('ssj· 

<fade ill1prmwindívt'1 de possui,'
mos Il111 úr-gtio repJ'esenLdivll <111(', 

de forma cfieif'nil', pugn(' pel:ls 
nossas aspiraçô('s (' def{'nda aS 
n(JS5US prel'l'ogativ<ls, a enlidnt!l' :1 
(fw' p('r"teIH'('!HOs!em ('\ln,>,,!·wido 
11m deSPTlVil/vilIll'Jl'[O prnmi,,>su!' ,e 
vem g:lOhando, dia ti di:l, 1l1:tinr 
pl'('slígio d(,/llt!"o l' rota d(' llO'>SO 
meio. 

Mas t~sl(' d('senvolvimento, esle 
presligio, j:'l o disl'i(~Ill()S, 11:10 'ú (/('_ 
vicio a nós, mas, sim, a lod:1 classe 
(', prinC'ip:tlIJIf'lllt', :1 vús, lJI('tlS e{)
leg'as, fllW !lOS [('ll(les mais dI' IH']'

lo ajudado COtll a vossa co/ahor'tl-
1::10 (' pl'csl igiHdo ('0111 I) VílSSO 

:lpuio. 

E' por isto 
1:1Ilci:l, a vús 
lavras gcnLis 
p,'ccl'dclI. 

qUf', l'llI últiJlla ius
siio diJ'igidas as pa
do orador Q1J(' me 

Qu,lJ110 :lOS Illt'lIs companheiros 
d(' din'loT'ÍH {' fi mim, f('ccbell1o-1as, 
nüo t-tHlIO uma hOIHPIWgf'1I1, (Jlle 

llao Illt'I'CC'('1Il0S, mas como 11m (~s

límuJo para quc ,'onlinllellws ,I 
dar a melhor ·das nossas enl'rgins. 
pela ('fí'SePllte prosperidade da 
nossa (JlH'rida As.'wf'i:II,'âo". 

Não se considera nula a es- :(. o tahelião qltc d(l lugar a 

critura suspeita de falsidade, des~ 
de que as rasuras e emendas, ne· 
la encontradas, sejam feitas ,em 

lugar sem importância, nüo ten

do ,Ctn vista favorecer nem pre~ 

judiear pessoa alguma. (Acc. do 

Supremo Trib. Fed., em 30-S-

1922, na Rev. de Direito, 73-521 
e 74-499). 

ser anulado Ulll t-cstamcnlo é 
obrigado a reparar os prejuízos 
que o seu ato cansou, ("Dcd
sô,es", Laudo de Camargo, p, 
3(5). 
:to E,' válida a escritura da doa

çá,o á concuhina, feita 1)('10 ma

rido <11)(\s o desquite, ('I Parece
res", proL Estevalll de Almeida, 

p. 46). 



ACUMULACÕES 
o cargo de tabelião é incompa~ dos escrivãc~ de juizos c de tabe
tivel com o de professor, mesmO liãcs c1e notas, dell10llstram l"ahal-

que este seja gratúito mente a sua qualicla<lc de iUllCio

llúrio~ público;.;. 

Na cidade de Campos, no Es
tado do Rio de Janeiro, o bacha
rel Godofredo Nascentes Tinoco 
exerda, ao mesmo tempo, as fun
ções de tabelião do 5.° oficio e 
o cargo de professor da _Facul
dade "IClovis Hevilaql1a". 

Aconteceu que, nas mesmas 
condições. estava o promotor, 
que, diante do parecer do pro
curador geral do Estado, se viu 
obrigado a deixar a cadeira de 
professor, apesar de alegar que 
exercia o cargo gratuitamente. 
A gratuidade não justificava nem 

permitia a acumulação, em face da 
lei. 

,O tabelião ficou em dúvida 
quanto ao seu caso e pediu exoM 

neração, mas, julgando que não 
estava nas condições do promo· 
tor, levantou a sua questão sobre 
si o tabelião é ou não consideraM 

do fnncionário público. 
O procura'c1or g-cral concluiu pe

la afirmativa, A natureza da fun
ção permanentc de que se acha 

investido, a fé publica de que se 
r'evestem todos os atos de oficio 

Além disso, não t~ preciso que 
ü fllllCi()J1:'trio receba \,l'ncilllt'll

tos fi\o"i, ordenad()s, salário, ,,1111-

sídio 011 gratificação, para que s':~ 

caratl'rize com ofuncioJlari(, pú

blico. 
A C:onstituiç{lO /.<'cderal de 10 

de Novembro, !lO seu artigo 1S(;, 
c1 i z : 

"O quadro dos [11l1Cion{ll'io:,; 

públicos COlllprt-'('ndt'rú todos os 

qtH' ('Xen::1111 'cargos púLlicos, 
criad(J~ ('m lei, , .. wja qual fúr ii 

forma de pag-amentu". 

Ele ser:'t fttllcidJÚtrio púhlico, 

diz () procl1rador g-era1 do I~sta

do, dl'sele qt1e' se verifiqul'1Il as 

seg-u i n t('s COll dições : 
a) - ql1e exnça UIll carRO pú

blico, j:-;to L', tlllla fUllção púhli

ca determinada dCl1tro (1:1 ordem 

geral da (l(hllilli:straç;lO; 

h) - que' {'~t:1 ftmc;ão tcnha 

sido -criada por lt'i. 
Dentro deste conceito estão to~ 

das as cla;-:;sc;-:; pos~íveis ele funcio
nários. desde () mag-istrado (' /.) 

memhro (lo magistério púhlico até 

o escrivflo ou oficial de justiça. 
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o fato de não terem os esc ri

vã-es e tabeliães vencimentos pa

gos pelos cofres púhlicos, dire

tamente, não lhes tira o caráter 

de funcionários públicos. 

De outro lado. com êsse pare~ 

cer e resolução, ficou certo que 

os institutos superiores de ensi
no, emhora a autonomia finall

ceira que lhes foi dada, são esta

belecimentos ;públicos r(~ p seu 

pessoal deve ser considerado fun
cionário público. 

* * * 

Não vimos o que teria dito a 

respeito o Ministério púhlico. 

*** 
Quando anexadas duas escriva

nias, não ha acumulação de 
cargos 

O dcselllbarg-;lClor Lahire Glwr
ra, preside1lte do Trihunal de 

Apelação do Jçio Grande do Sul, 

respondendo a ttma cowm1ta dos 

juizes das cot1larntS de Sauta 

1vlaria c Quaral, solucionot1-a da 
,';cg-ttinte forma: 

"Entcndo -qlle I1ma V(';.o; ancxa-
Os tabeliães afastados dos seus das por ato do Governo duas ou 
oficios não podem exercer outra 

função pública 

A mesma dúvida com rcfe1'('ll

cia ús acumulações de cargos pe

los tabeliães foi sugerida no Dis

trito Federal, pela Suh-Diretoria 

da Despesa Púh1ica, flue consul
tou. a respeito, o Ministério PÚ

blico, 

Aquela Diretoria era ,de parecer 

que. em face da Constituição, não 
podiam acumular cargos, embo

ra um destes não fosse rcn111lle

rado pelos cofres púhlicos, como 

os tabeliães, todos os que se pu

dessem dizer fl111cionários públi

cos. 

O caso, eviJentemcnte, tinha 
relação C0111 os tabeliães afasta

dos dos seus oficios por efeito 

de arrendamento dos respectivos 

cartórios. 

mais t'scri\'anias, cOl1form(~ per

mifc a lei ek oft.{anização jUtli

ciária. art. 122 § únicú. passaram 
a C()ll~tjtllir oricio único, pelo 

qUl', em tal hip{Jtesc, o exerdcio 

Silll11ltilllco não incide pN)íbição 

acumulações rCI11t1nerad,lS. Cri
tl~rio contrúrio viria ocasiollar 

grave crise :-;eniço::i forenses, por 

ser 11lanifc,';tn que, em geral, tais 

anexa~ões aten'(kram ao insigni

ficante rl'ndilllent.n de cscrivanias 

isoladas, qIH" assim, não hasta
riam suhsistC'l1cia funcionarias. 
forçando-os ab:ltHlo110 cal'g'os, 

Solução acima nã~) compreende 
carg-o llotúrio, o qual n:ío pode 

seI' aculTIulado com qualquer ou

tro oficio de justiça. exceto nos 

distritos rurais (Org-. jud. arts. 

122 § 11l1ico, 126 c 129)", 

*** 
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As escrivanias que podem ser 
exercidas por ,um mesmo \fun~ 

cionário 

o Consultor Geral do Rio 
Grande elo Sul, dr. Uarcy Aza1ll~ 

buja, solicitado, deu () seguinte 

parecer sobre actll11ulaçt)cs de cs
crivania~ naquele Estado: 

A Constituiçáu Federal, em seu 

artigo 159, vedou a acumulação 

de cargos publicas reml1IlC'rado~. 
No art. 15(;, letra a, encontra

mos a definição constitncional do 

cargo público: (~ aquele criado em 

lei, seja (lua1 for a forma de pa

gamento. 

A lei ll . .14G, da Organizaçào 

J udiciaria elo Estado, aft. 85, in

ciso IH, cria os seguintes cargos 

ou oficios de justiça: 11otariado, 

cscrivanias, registro geral ele imó

"eis, registro civil, registro espe
cial de títulos c doc11111entos, ava

liadores, distrihuidores (' 'collta~ 

dores. 
Esses são os oficios ele justiça, 

que podem. de a{"ordo com o art. 

122 da mesma lei, ser divididos, 

suprimidos ou anexados uns aos 

putrog, com exceçfLo do notariaclo 

quanto ao exercício de outros ofi-

elOS. ( 

N essas condições, os serviços 

do crime. júri (" cxC"cuçõcs {'.ri

minais não f,ão escrivanias á 
parte, nrlO são carg-os públicos, 

sinão depois de divididos. ou, me

lhor, criados por lei especial. En-

quanto a lei nfLo os divide, crian

do carROS diferelltes, os serviços 
do crimp, júri, eXCCllç(lCS crimi

nais são apenas atriJJltiç(Jes de 
C:"1cri\'{lO, qllC <\I'v(' existir em cada 

distrito. COlHO preceitua a lei ct

tada. 

.Penso que não cilllstitue aCtt

nlU1aç;lO de carg(js o fato de um 

S"I escrivão atender ao júri, crime 

e l'xec'Il,0CS criminai:'>. N;lO são 

('ô1rgos diicrl'nte~, são alrilmiçi"ks 

de 11111 SI') C;H~(). ('nq1\alll0 a lei 

nào as institue em oficios dis

tintos. Qnalq\ll'r gratificaç;lo ql1e 

perceba por um desses serviços 

é rC'gt11amcntar e est:'t COrtljlf('C\1-

dida na !lcrmlssfto do art. 5.n (lo 

dpC'rcl () lei n." 24 de 20 dI.' no

vcmhro de 1937. 

*** 
O serventuário do registo civil 

não pode exercer a escrivania 
do júri 

N o mesmo parecer aCltlla, na 

SHa segunda parte, ficou SOl11-

cionad<l a -consulta do jlliz de 

Santa Maria sobre si () ScrVf'n

tllário do rf'g-isto civil poderia 
(~xt'rcel' a ('ser; vania do júri. 

Tendo ,;;;;ido o l'f'gisto civil cria

do por lei, como oficio divers{) 

uas rscrivanias, não pode () mes

mo servC'nt:írio acumular os 

dois cargos. 

*** E' o que ha, parC'ce-nos, rela .. 

tivamente a antl1lulaçõcs dos 

serventuários de jnst-iça, 



Generalidades sôbre atos 
e contratos 

1 - Escritura pública para a 
transmissão de imóvel de valor su
perior a 1 :0008000. Si o llHlIldato 

para CSiSa transmissão sónwnte jl()r 

escritura pública rpodp, ser outor

gado - Desde que o instrumento 

público é essencial à transmissã,o de 
dominio sobre Imóvel, de valor su
perior a um conto de réis, sendo in

controverso que aquele que vende 
por procurador aut.oriza eete a pra

ticar o ato que sem a devida fluto
rizaçãn, consubstanciaria no manda
to, não poderia praticar, sügue-se 
que o mandato para vender imóvel 

de valor acima de um couto de réis, 

deve ser outorgado por instrumento 
público. Acórdão do Tribunal de 
Justiça de '8. Paul'Ü, do 8 de Junho 
de 1931. Revista dos Tribunais, v. 

LXXX, pago 186. 

CO}lI<JNTÁRlO DO ADVOO.-\DO 

i\GRIPIXO VEADO 

A doutrina. dos escritores a ]'CIR

peito da matéria do acôrdào, dan

do a inteligência dos, m'tigos 132 e 
1.289, § 3,0 do Uódi~~o Civil, nflo é 

pacífica. 
De um lado se alinham aqu0-

les que, com o g]'anrte mestre (~lovis 
nevUacqua, sustelltnm que o 1l1an-

dato para alienar ou gravar imóveis 

dispensa a forma publica, bastando 
o iUbtnUll'üoto particular, 

De out 1'0 se alinham os que, com 
() douto (;lInd1t1o dt~ OUv('irn ,~'Hho~ 

acham que o mandato em aprec;:o 
deve ser provado pOI' instrumento 
público, flempre ,que o imóvel tenha 

valol' superiol' à taxa. ll'gal. 

Uiz (~lovis: 

.. o mandato é um contrato mel'a
mf)lltt~ prepat'atórío, que hubílila o 

maurlatádo fI praticaI' o ato, ohjp,to 
dn dplcgação, 

Pal'a !'('ulizaçiio dl1SRe ato, com

p\'Cende-Ro bem que a. ordem jurf

dica pxija forma espedal. Mm~ Ido 

fW eOlllp\'Ü'llnde que essa forma do 
ato a PX(){!utal' füSflí: influir I_Hlhl'l~ 

o eOllj)'alo preparatól'io, do modo 

que: deva ~W)' púhli(:o n Sl'U inslt'U

mento ,wmpt'c quu por inHtl'llltlPlll() 

púhlieo lenha lle f H' realizaI' H alo. 
() (-~SHelldal é (jlW a chqogaçào ::';(' 

0lWI't'. COllstilnido () Hlandallll'io, (CH

te rcaliz,l,n't o nc!goeio jUl'idif:o, sü
gllndo :1~ fo\'malidado;" para o OlP:l

mo estalwluciflas", (H.c:viflta dp Di_ 
reito, v. 19, ]J. 551). 

Diz OUv('irtl l~ilh(). estudando a 
qUCf-ttlto da aut.ollomia t' illtkJlt'lI

dêll('Ía do cOllÍl'ato (Irelhninar: 
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4.") S1 a validade das dec]HI'U

ções de vontade depende de forma 
especial quando a lei exige ( C. 

C., art. 129), si a nOSSa lei ci
vil exige ama forma 81:ipecial 
a escritura pública -~ 'Para a (l~('la

raçúo da vontade de nJicnur imó
veis de \1\101' supel'lol' u um ('unto 

de róis (C. C., aJ't.. 1:14, 11. II) 

é claro que o mandato para dedurar 

.a vont&dc nessa alienação llão podo 

ser feito parie DOI' uma forma P 

parte por outra. 
5.") Si parü' da declal'u(;flO, a 

principal talvez, é feita POI' ill~iru

mento part.icular e plu't{· po\' 4" .. (~ri

tura públi('u, - a declal'açfto TODA 

não é publica e assim Hão podo sub· 

sistir (C. C., art. 1.U). 

A vingar a doutrina OllOsta ao 
acórdão citado, eRtiLl'iamo~ tlianU, 

desta contradição, viva, pnlpavel, 

aberrante: 

Um llotlll'1tlfobo. que jamais se 

'8.proximllrcí, dp um uotario llublko, 
a pl'ati(:ar, validauH'IIt,{', at.o,'i, para 

os quais a declaração ela von lade HÓ 

.se pode dar por escritura \lúhlit":a! 

Depois disso, venham os lH11'1 ídá

rios daquela (loutrina SUSt,CIlt.Ul' o 

N4'1lI0 pot.cst, flLCprl' IU'r uhliqulIl 

quod nou [)ott'st. fn(·t~t'(' Jll'l' tlh,('(·tIlIH, 

2 _ }':!-l('rit.uTIl llúhlka, fm'mali~ 

dadcs em g<"l':;,1. !kclal'açõ8H d\_1 

oficio, que formam eOl'JHl com n 

instrumento qu'e llfl eIU;!'l'l'altl. :-ÜO: 

o dia; o mez; o auo, U l()l~al' em 

'Q.ue ó feito; a decl:lraçãn dI.' r:()llho

cer o ta'belião a pnrtf', ou ser ,efüa 

cOILhecid3, de ,duas ki:ltf'lli unluw 

dignas de fé, (IUe di~am qU(~ a co. 

nhecem (' ttSl:ôine!Tl o iHstrunH~llt(): 

de ter est.e. lido dl~pois de e:,cI'iLü pe

rante a parte c as t(-~stpll1unhas; " 

res'salva, antes dw .. nSl'linatUl'll/"i, das 

"o primeiro do:! artigos dt.ndof! 

(o art. 132 do C, C:,) tinna n p!'in

einjo- (k (IU(~ si () at,1l jnl'iui(;ol oxi

gir in~L1'lImonto puhli(:(), a autori

zat.:âo IH.I'U o aio (1(~\T(, 8e!' dada. 

iguaJUl('ntn, por íUHtnuncnLo JluhIl

I~(), por ::leI' parl(' jn(ugr:lllLn do 

alo, 

ConellHH;e dar. mn hoa, hel'llHmêu

Oca, que ó inojwrant.n {) C()JH:H~l1lj· 

menLo dado pOl' ín"lrullwu(o jlar(l

cular qU<llltlO () e!\',;;() (kve, }lOI' ll~i, 

r(~\'eHtfl' a fOl'lll<l púhUca, 

Ora, ('lHa ó jm~Lallwllte a nOSi::I:l 

téBe: Ri 11 escritura llúhli-ea for oxi

gida lul subl'ltalltiam 110 eonl.l'at.o 

defini1 Ivo, Il;lO jllHlnrá :-;1']' rtbll()n:--;;l 

da no contrato pl'!'limillHl" (IUe é o 

at.n cOll;.;(iiutivo, c l'ia{\ n1' , nu HaJ'l.n 

intpgrallte do cOlllral0 definilivo, 

Eooll intoligêneia (l<uLI ao t.ext.o 6 

confirmada D(~l() d1ad(J arL L:!S9, 

~ :1.", (h' III\(! i-\(' r1(~duz a l'egra tifO 

qnn a forma do ai (I impô,~ a forma 

do mallclaLI). ("COnll'ulo pl'('limi

na)''', in It.'vi,<.;fa de lJil'dtu, v, 7S, 

1'. 12). 

('aIl41ido tI(· ()li\Teh'u Vilho f', com 

t,h:, () acórdão comentado, dão, 110 

nosso sentir, ri. ,n~,rdluleita inteli

gência (t()~ arts, 1:12 (. 1.2H!j do 

(;1)(\. Civil. 

l~ ~\tl sQgUinl.PH (:onHid(~l'a(:ü(lg eon

correm pal'a j'il'lnn-Ia: 

1. ,) .\ (h·da .. a~:i:to 41<' vontade 

para n pl'utica de um atl) jllrldlc,) 
por!(, ser [Pito! dil'pt., 011 ;1I!liJ'cta

llll'll te, 

;!,") l-':ll"a RI-i' rnit.:1 illílirl'lamen1.e 

é r!()eL'l'~ÚI'ío lllllnd'lto. 

g,") N II lIlalHlaf,() llara a tJ'·'l'lara

~·.10 d .. vontade resic1n () ('onH'(:n (11~8-

sa dl'clar."tIJlo, S('jll () (,ollst'nlilllellto 

para qlle I~l:l R!~ vI'l'ifiljl1l1 llum 1Il0-

Jlll:mto da tIo, 
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emendas, entrelinha.s c palavras ris· 

cadas. 
Sobre a residência o tabelião l:Ie 

louva na palavra da part<', e niw é 

obrigado a saber onde ela reílide. 
Acc. do Superior T. do Pará, em 

12 de ,abril de 1916 -- DilÍrio Ofi

cial do Estado, de 11 de julho (lo 

1916. 

3 - Escritura públiCA. (1onlwd~ 
mento das pnrt.es. -- l!~' Bula a es. 
critura porque o tahelião, niw eO

nhecendo os contraentes, não de

clarou que as testemunhas rouhe

ciam ,es':'>E:S mesmOR eontl'U'ont.es, 

Aec. do Tribunal do J'ltitado do 

R.io, no "Direito" v. 8, p, 60. 

4 Rscritura pública. ltcgh,a 

to de pl'ocurl1çfio. -- Paril li vali

dade da escritura nüo ~ mister qUl~ 

nela se transcreva a pl'OCunH:[w da 
parte, que se fe:l I'ept'osenlal' por 
procurador, a qual, s-eguudo o 

gulamento n, 4.824, de 22 d(~ 

vembro de 1871, al't.. 79, ~ :L 

re
no

po+ 

de ser registada em livro t'spcdal. 

faz'endo-se na e.scritura di:clarat.<ão e 
remissão- :1 ,folha des,se livro, com as 

especificaçõo:;, llecessárlas. 

Acc, do Supl'f'mo 'T, ~"edel'al, em 
29 de janeiro de 19lfl .~. Revista 

Forense, v. 32, p. 186. 

li - Escritura púb1i('a. 'I'este-

munhUH illstl'uHtt'utárins. "Os 

pUl'cutes que o art. 142, n. 4 do 

Códiv,o Civil, proíbo sirvam de 1('8-

tem unhas no litígio, podem, (~n1.l'l~

tanto, sei' testemunha,., illst)'UHWH-

tárias, subSel'üV('lld() 

pnlos 'quais o paronll) s(' tonhu 

obrigado. 

Ate. d:l. Hela(;í'i() Minl'ira, nm 12 

do julho de 1923 e ;1 de mal'(:o (1e 

192R ._- Rev. do"" Trihunais. v. fi:; 

p, '143. 

Na gflCl'itura publiea Se que I' e~,

scncialmonte que estejam }lt'8slmt.eR, 

assil:ltam e ul:IIRinem dual:! U~:'lLemll

nh~18 ao menos (Cod. Civ., al't.,.;. R2 

(~ 1::4. § 2."; O!'(lc/UH;Ü(~H, liv. 1" 

tiL 7S, R§ 4.", 5." e 6."). 

Acc. da R0laçiio Mineil'a PIn l:~ 

de novl~lllbrn rll' l!l~n Hovif:lla 

l"ol'ell",e, v, :J5, p, fiO. 

U - Es('.'jjura ]·úhlka. Ldt.ura 

às t.(~,>;tt·mullhas. _._. NflO (í in(liHpl.'lI

lO1lv<'1 (jU:~ do iHHtl'Unwllto da t~s{Ti

lura pühlica COlll'l1.l~ l;xpresHarnenl.H 

a. declaraç[to d(' lol' .<.;ido lida àH lv",

tumunhas, quando do llH.'~mo illB

trullwnto S~ v('l'ifi{':1 a pnliWIIl...:a das 

uludidatl te!':tpUlullhas (~ a d,'('Jal'uç[i.o 

(lo IJlW foi lida {.LI'; 1I<11·Il'H, Jl 1"1 ,,;n . 

mindlHW daí quo a l,'ilul'!l. foi feio 

la lH'l'autü :.t!-I tf'Ht.emlil!ha~ d(\,..",~ü 

ato, lIlúxime I.cn(10 (~Ht<l.d lu,sinado 

eom I.W pa l'tP,. ('olll.l'a t an 1 l~H. 

do ,c;eLembro do lH24. 

F'ol'l:,use, v. 4l, {). 42:L 

om , .. 
Hovlsta 

An, da Cor!(' de ..\ pl' laçi'1 li, eOlll 

votos vcneidos, in HI'viMta de Oi-

J'eilu, v. 6. (l. :Hlti. 

7 - R>.;('ritUl'lt l)llhlku. "idos 

qUj~ tUl'uam () iusfl'uHH'nto i,Wfi('llZ. 

Uma da;-\ tPliU'TIlUllha~.; lIão a."n1iiltill 

ao alo; ll;W vIu :u ]I:ll'IPB; ll!to ouviu 

n leitura do contratl) I' () ;U,SiIlOIl 

q\1ando, ('In ,"na n'si l{j("lldll, o no[á~ 

J'io Jlw aprnsolltnll I) livro Ik 1l()~ 

t.a~l, soJiei1àlHlo-llw u .üs.-;ínat.m'a. A 
outnl tl'stvJnIlTlhn n;io (~()1111o"!:ia llf~

l~hllllla das pal'l.nR, dl' lllndu qlH' 

n:10 llodi<l ldirlllar ~,i ,I 

tiora 'l'stivcTU Pi'l'Bf.:nk P lhe rôra. 

pago I) llrl'ÇO da t'otIlpra. O illH1ru 

mcut.o ~ por ifH:1O \llllo, 

Ae. do 'I'l'ihunal tln [tio t:rallde 

an 8111, Dcch~ü()s de "lnl!), }l. f>(j!1 e 

71iJ. 



.. 
8 - Escritura. Rasuras. Emen

das. - Não se conaLdera nula a es
critura. por suspeita de falsidade, 
desde que a rasura, ai encontrada, 
é feita em logar sem importância, 
não tendo em vista favorecer nem 
prejudicar pessoa alguma. 

Ac. do 'Supf1emo Tribunal, em 8 
de ~go8to de 1923. Revista de 
Direito VB. 73 e 74, fls. 521 e 499 
respectivamente. 
~ Não faz prova alguma o do

cumento alterado em 100gar suhs
taneial e suspeito. 

Ac. do Supr,emo 'rribunal, em 30 

de agosto d'e 1922. na Revista de 
Direito, v. 69, p. 496. Aeól'dão da 

Relação de Minas, em 11 de setem
bro de 1912. na Revista Forense, v. 
19, p. 177. 

9 - Instrumentos público."l. Cer
tidões. - O art. 138 do -Código Ci
vil, prescrevendo ,que lerão a mesma 
força probante que os ol'iglnais, os 
traslados e as certidões ext.raídas 
por oficial público. de instrumentos 
ou documentos lançados, em suas 
notas, cortou qualquer dúvi(la que 

por €'sse maU vo so pudesse' levan
tar à validade. do docurntmt.o de fls. 
com assento em disposl/;ões de Jcds 
anteriorHs pelo mesmo artigo re
vogadas. 

Como já ponderava ()liv(~jrn Ma
chado, nãO' havia razão para mere
c,er plen:l fé o primeiro trasla-do e 
nãO' merecer o segunda e os Bubse

quentes, si todos siLO côpia" autün
tieaa do. ato, extraídas por um fun

cionário investido tle caráter oficial 
(Guia Prátka dot'i 'J'abcUãf'I'l, p. 44). 

Sentença do Jui7. Souza H,unos. 
- 'Revista d~ Direito, v. 56, p. 212. 

10 In~trullH'ntos públko1'i. 
Oertidões DnHlografadns. - "Não 

ha lei alguma que prOíba a extra
çãO! dos traslados .e cert\idõea dH 
atos lavrados no.s livros de nota'8 
por meio de escrito datUo,grafado. 
Demai.s, o uso de tal medida é de 
grande utilidade, não só pela clare
~a (~om que reveste a escriU\ dati
lografada como pela claridade com 
que é ela executada. 

A um tempo é -servida a partH e 
a ,Justiça pela oconomIa de tempo 

e pela pi:'rf,eição do instrumento, que 
poderá sempre ser wtejado com o 
original" . 

Sentença do dr. Alvaro Teixeira 
de Melo, em 1 d,o janeiro d,e 1924, 

:'lolucionando dú vida do tabelião 
do 11." oficio de No1.a<l tIa Capital 
F'oderaI. ._.- Revista OI? DÜ'dto v. 

72, p. 628. 
t 1 - Cllí.ll,"uhl Húbrt" mOP(]a de 

pagnnwIIt.o. ---- "o pl"ineípio dom i·· 
l1ant,~ em nosso tlirf-'ito ,súbrc moeda. 

(le lla,gamento é de plena liberdarlt) 

tle convençã,o., Bendo lieitafl todas as 

c1áusulafl quo a lei não vedar ,)X

lll'eS,samenle". 
Ac. da ,Cõrte d(~ Apel,l/:ão (~m 

29-6.33. _. Hev. dt~ Ilil'eit.u, v. 110, 

p. 412. 
12 - ("I;íusula sub.'l· a l'('s('il'luU 

tio (·ollf,I'ato. .. I<i' lfeito às parteH 

contratantos üstipula,l'('lll a 1"('s('i~ào 

do conit'at.o 011 o vt'll(~iul('llt() allle

cipa(}lI das prrAtaçô(':; pela Himplc!-1 
falta de pag-arnentotl 11<1.<1 Ú))(}(:aH 

nrúpria.~ ou por f}unis(luer ou1.!'ai> 

infl'açi'i('s inrlcIK'IHh~nl(' tl() intt'rtw

laf,:üo judicial ou (~xj l"a~.illt1icial" 

At:. do Supcl'ior T. de .Justiça do 

Plll'aná, em '·,l'al'rlnlÍ 

JudidÚl'io", v. 16, p. :151" 
(na H~'viHta (]os Ofidos tia •• u"

tiÇll, .ln Hio dt, .Janeiro, v. J, 1'. ;-lU 

a 44). 



Aposentadoria Compulsória 
dos Serventuários de Justiça 

Paira dúvida sobre a legitimida
de. em face da lei. da aposenta
doria compulsória ,dos serventuários 
de justiça com mais de 68 anos de 
idade. 

Em vários Estados. tem sido ela 
aplicada. deixando pobres escri
vães. honrados servidores da J us
tiça. em extrema e lamentavel pe
núria. 

No Rio Grande do Sul. em 
Porto Alegre. o presidente do T ri
bunal de Apelação do Estado. sr. 
Lahit,e Guerra. determinou o afas
tamento imediato de diversos ser
ventuários que haviam completado 
a idade máxima para o serviço pl~1_ 
blico. que é. como se sabe. de 68 
anos. Isto em maio de 1938. 

Em virtude. porém, da interfe
rência do secretário do Interior da
quele Estado. ficou assentada a 
prorrogação do prazo da aplicação 
da medida. devendo os funcioná
rios permanecer nos seus cargos até 
que seja regulamentado devida
mente o processo de aposentadoria. 

Na Baía. foi aposentado um 
escrivão, que, segundo comentários 
da imprensa, ficou em plena misé
rIa. 

Levado esse caso ao conhecimen
to do ministro da Justiça. declarou 
s. exc. que essa espécie de aposen
tadoria estava ainda em estudos 
no seu gabinete. não tendo sido. 
por ISSO. aplicada nd Capital Fe
deral. 

Com relação ao caso de Porto 
Alegre. os prejudicados requereram 
um mandado de segurança. sob o 
fundamento de que o exercício dos 
oficios judiciários não sujeita seus 
titulares á compulsória, por serem 
vitalícios esses cargos. 

A situação desses servidores da 
Justiça. como se vê, não ficou de
finida. 

O presidente do Tribunal de 
Apelação de Porto Alegre, justi
ficando o seu ato. que não é, na 
sua opinião, outra coisa senão o 
cumprimento do que dispõe a lei 
das leis, disse, então, que as qllei~ 
xas c dúvidas sugeridas não po
diam constituir objeto de cogitação 
por esse Tribunal. 

Quem tiver mais de 68 anos, diz 
s. exa., não pode, em face da 
Constituição, continuar exercendo 
funções judiciárias. A lei presu
me a sua inaptidão para .o cargo e, 
diantf' da pre;ullção legal. não ha 
que discutir. 

Tambem os notários e escrivães, 
diz aquele desembargador. ! quP 
não percebem vencimentos dos CO H 

fres públicos, serão atingidos, pas
sando a ser mantidos pelo Estado. 

A atitude do Tribunal é a de 
cumprir e fazer cumprir a ConstiH 
tuição. 

E assim conclue aquele magistra
do. recomendando para o caso, CO~ 
mo remédio único, o mandado de 
segurança. 



Código do Processo Civil 
A sua decretação pelo governo - Exposição de 

motivos do Ministro da Justiça. 

F;ncamirnhn..Illlo () 'pf(ljt\to .1e Coüigo 
do Proce>:.';U Civil, tr:ln,"lformad Ol pm 
lei, por dvcrpto de lS (lo (~(lrr(~ntE' do 
Sr. l're'fddenlp da Ht>púhlief], o 1\1;
'lÜRtro da .JuRt!(:a, Hr. Fr:1.ll<'is('o Cam
pos, ff.-Io IH'o.!I1pa_nhflf 11l' 1I1TI1l trX
pORição 'dt' motivos em qH,~ ll.nalh;uu 
aquele t'J'ahalho em [-ma ('Htrutllra (I 

d,e:finlu a. ori(~nt:lç;l() '~('gllilla I)P!()~ 
8PU~ autofPR, df' a"ôrdll CO!]l a (~()ll~'
t.ttulçTto \lp lO de t'\(Jv .... l1111l'() p (',{jIJl OH 
süüemas jlldi"j{lri()s mot!'PU10H. 

IG,Sflfl dO(~ll!ll('tlt() e'c;[c'i :lI.;:-dm l'(·(]jg-j

do: 
"Sr. PrPHirlr'nt" -- 'J"',nhn n hOTlfll 

de lIprc"I('nt:ll" rI ('unRirl('r:l,çào (lo VOR
Ra F]Xt't'lf·n,'\n (j lJ)foj,eto de (~6dl.go dn 
ProcE'!'SSo Civil. 

E;flte dnC'll!nP'nlo lc~ii,lIalivo j{l era 
uma irnp(),~ir:;'i.o da 1,e{ ('Ol)!,ditllpionnl 
de 34, (~ (1oTllillllOU a ~1(1-1() da, (~Ü'llRt.i
tuif::l0 dn ,,7, Era" porhll, "l1h]'('ln(10, 
uma 11TlpOsi(;;IO dl' nknnC'(' l' (le sn'llti
do rnalo-: prOflln(!o,'1: (lr" \11tl In,dn, :t no
va ordem volitkn r('('1anHl\'~\ \\111 in,.,
trumenl0 ll1uil'l j)Ollu]:,lr ,p mais "ri
ci.ente pilra \li,'1trihnir:iio dn justir;:l; 
de outro, :t pf(,p,ria ,',il'n('ia rIo 11'1'0-

cesso, mOllel'ni:-'lLda ('m irlUI1l('fOH Duil",'l'l 
pela lpgislat;i'io e l)eln (jolltrlnn, "~xj
gia. qUe R(' atua1izflSS{~ o confuso I) 

ohsoleto COfJ)O de 1IOl'm:lS q1J~, va
riando de Jt;stado para l!:hütUIO, re'gta. 
a aplkação (la },d entT~~ n(,s. ,Tfl 1'1fJ 

tem ob:wf'va(jo quP. o lIroC'PoN.'-'.o l]iio 
acolnpanhou, (>lU nosso p:thi, () desen
volvlmento dos oulro:-l ramos (lo Di
rí"i1'o, O atrazo enl que flp a,('h.'l\'Hlll u.s 
nossas leis' jnd!C'i{trias ,'('fl(iUa-s,e s(j
bn~ o trahalho rlof! ('stlHlioso~, (' ('11-
qllamto }lO!, (n(Ta a Farte as COllstrll
ç,<les 1eól'1C'!t."·' mal." S,'lg';u~"s, (' por vez 
'ma!s nllSfHl:1S, Ltzin rn dn 'eii~J1('ijJ no 
processo um cnm'}lf) do~ i'llt'"llsa r('TlrlVfl~ 
çito, a doutrilla, naPional fPtarrlava.-f\e 
no repisar di) ;praxt'fj, fÓrn1l1la,., (~ má
xim&", dt' que fl1!-;'int o ~,('ntitlo e fie 
qUe jl'l, nfio podiantos rf~('olher a, li
(!fío, O prO,'p.'SfHl era ma!", lima .'on
gênlte de regras, do formalidadüH ü de 

millúcia:-.I rilllnie; (, !('C'l\Í<';IS, ;l qUIl n~() 
,"P irn:prítnir:1 l]('rJ1JUlll ('"piritu tI(, 'iis· 
(('In:l L', Tljol', n qu(' !lil" lllnLc.: 11111-
1tlil\':l fi In,I'/-\o p('II,ialll('lIlo d,. 1'-,]'1):'1' 
('fir':l,Z (. iTl"l(nllll('Il!o ti" I'feliv!t<;;10 <In 
dir.,ilrl, 11l('illl'~lZ ,d,' ,'()liln,'ll' f> ,.,,"11 01,-
j,,!.i\'o 1 0"('11 i('<1, ((110' o ri,,' lo f'l1I li I' llr" 
,'i'111 PTlI '·;(11H .'a~" :\ v{Jlllad" .1:1 1,,;, 

01(' :t~Silrl 11l1.'1;1I' os ,lil'('i!n" qlin 
(l" }'Ilr(kul:lr,'c: d,·dll'l.,t'n, .. 11\ j!li'l.n, o 
]f' (W(-~1"" ,1"";líl':l tI,l :-.111:1 dli':ni,l:ld" (h~ 
Hl!'i" ]'<,\'{,I:I,!lo]' 01" dll',,-it j,>l'II~'l"l

~" 1I111'l :11'111:1 d" litii:;rlll,- 11111 lIl,'IO .I,' 
11rnl<'I:I':;"1(, d:l,., ,~il!l'l.:(j"c; !lt-gllilll:l'1, (~ 

li," ~:('lI~' 1lO'll .. fí,'in,; f'1':11I1 111:1 ir>!','" '[l:IJ"n 
Qll"'Tll ]i"':1 n di""'i1,, :ilIH'I(), dn '111l' lf!l-
1':1 «11('))1 !t"O)'fi' ('In do'f",'-','l 11" 1)]'(1-
prin, 

l'n-tln-,~~(' (li\l('T, porl,'nJ, q(jp ni1n fni 
rI,! ('lIl':'ih'l' nwrnllJ('lJ!,' ((elljoou :l (','is,!" 
(lo l]OSNO l)lrpiln .T1l11ki((ri<l. 

Ã" profltlld:t'1 11':tIlSf(!)'1I1:11:'"'('s o'pl'. 

f:H(:I'; ('1\1 t,-",1ro-; ",i' <':111111":1 d:1 'tlivi
(b!!,' 111lmn.fln, p:lr'ti"lI]:lr'l~ll'!ll(, ftk 

lrall"rOJ'lIl~l.I:o-)P" ~1,,('i:li', " l)IJlfli('a,c.;, 
('IH]('ntTPl'alll 1I'lrn ItI:lrJir('sl:1r 11 ,.;dl'Tl
,<;;10 d'(',",~;:1 <'ris,', poi-: 1('\':)1':011 0" h,,_ 
II,-ff('in~: (j;1 nr,i<'Tll jl!'rf<lk:l a, 1 ,'IT('ll"" 

(111<' ;1 \,(\lh:1 :l1):)l'r'lhngo'lil jlldi,.i;"I'i:l 
n;lr, .','<-:1:1\':1 ":(l"I,'il~l(l:l )1111':1 :lk:'III(':11' 

() pr"('('~,"n P1n vi;:':nl', 'f 01"111:1 1 j,c.:trl' ;. 
j,;s:tnli!lo, ('1':1. :1]JI"Tla,: IIIlI il1;111'1I11101'1I
to rl':I';,; i'lnss("" flri\'ll('u'i:Hhl,"" lill" 11-
nhaln I:IZ"I' P r('("[!I'.'i(),~ '~!lfi<'i('lJf('~, l1a.
r;l !\"'OJrlp,'II!tc'tr n.~' .ill~~",,-{ " ,:I,", ",'r'illló
ni:l~ .la. .i'wdi(;n, "olnpli,':)dn:~ 11:1" Slllls 
TP,n'Il,H, :lrllfl('i(\~()R Ilfl ,i!!;1 ("'\l1JHWid'í,) 
f', ~()lI]',('tlld(), 1!('lIUIl'il"lnH nns ,~('Il'1 d,,_ 
f;(' n t 11 ('~"'. ,\ s t t';1 ti Slf 01' ti 1 il c:í'iP" 1'01 í ( i,' :1';; 
11 IH' pl1lr" TlÓ" '<n ('1.1lI1'(JI'lr;l1r1 "hr''-',m 
"nfr('l:fnfn () )(nZlI (lrl,l ill"lnIPH'1I1(),,, d,. 
go,\.'f'rJIO :1 1111111 inwII'1:( 11I:1'<,,{) hll'lll:t 
11:l, fi li(' :Inl.,',,", rHln 1I:'l'Ii,-ipil\'[I 01,,1":-1 
~;"'l\:'in in(\irr'l:l (' ".'w;I,~'"':l!n('III(', ,. a~:siJn 
ilnfl()p um 1l"\'O r('p'irn,,' fi :ldll1illl"tl':l
ç:l0 (In .I li,",! i ':;!. .-\nl,','1, ('I'lI:( j)r),jin M'r 
a,,','inlilarb :) ,,·nr!O,i Sf'J'\'i(;r'il l1ühli'í'O'1, 
d,'~tin[l(ln'1 all 11"" .1" alg'ull", (, f'm J'P-
1;t,I:i'irl n()H qu;d" j)(Hl(' " ]<isllHlo J'("\','lar 
I\lPTlüS vil~'Il;I'll('j:L, (1p[x:lnd" !(Oj:i \ntü-



res:=JadOR o cuidado de melhol·.á-los, rem 
tal atmosfera. () pro·cesso pod('ria con
tinuar a "or um conjunto (i<' !"t';.(ras 
deflti'fla.rlas a orlt'nt:lr fl lula. JllI1kl{l
rln <'ntre partkularr'H, qllt' (ll~las· f;e 
fiervlriam á 11II'r(·'-' do Sé"l! hlter!'!<t.'lo ou 
dos S(>I1I'1 f"allrlcho."l TtJ' H in(}a n i'on('e
'J)(;:ão dualfstll~:L rio pro('('>.'l·S() judi 'iflrio, 
('>111 (IUI' o f'~stado frl? :l]H"rHl8 !lto d·e 
IPrps('n~a, r"Jpsin t nr .... .'l"a nllo·.",-' do r(~
s1l1t~ulo c do lH,)('f'SRO p(,]ns qu:!i", ((tI 

obtillo. A InlnRform~lI:i1o I"nr-i:tl, /'IPVOH, 
(lor{'m, n .}nstir;a :'!. catpg"oria 111' 11nl l)('yn 

g"prnl, .... isso niín a,nen:l." TIO s('ntido ,lt~ 

f}un f'ln PI' acha ií rlis'pn"idí" li" lodos, 
mas !lO (h' (jllf' n ,'oHlllnid[lIlf' intr'!r,l p~:

tá fnl('rr'''~·n·,L!. li;! .'<lla hl,~1 !li.'<lrihuil;[jo, 
fi ponto rI0 tnrll~tl· ~,n1,(",p ~i J}I('"nJ:l. ~Ilrn
vl'>s (lo,., .'<PlI'< (,l"g;irl"~ d.,' /.;·0\·"1"11". {O ('tI

,('nrg-o rl(' 1(,rJlfl-l:1 ~;''',:·nl·'l, ])1"11 ri 1:1 ~ 

f!(';>"'RiY01:1 (';)(1:! 11m, T:0"'11nnéi:I\"('1 fll'lo,< 
hpn." pÍlhJi,·os. I, It;·;t~;do n:11O Tlnd(·)·;, .• ki
X:1r de ;·'~"Ij(lnrli'l· p,'I ... In:1 i .. r ,],'I,'s. '111" 
(. ·prprj."'t!lll'nl·p .'1 .IU"ti0:1. "!:I ':1In 101'!'·:1-

ni7rll'f!o I' !lO i'0l! prfl(',,~c.;n n:in pn,1'''·i:l 
{I("'jxnr 11" llnp-rlTllir os 11 ~\r:os fl~t "II~I 

::I11! oridnd('. 
A' '·(']l('''lW[j() dU:1lf;.t1]P:1 !lo prnf'('éi",O 

hl"l\'0ri:1. {1" ,.,n!lf1tltlTÍl··f1.(' il (·nl,r'('nr',"in 
[l'!forit:',ri:l rIo prfW("oso. A' 0"I)("P11<':io 

00 )11·01·(·.~"() pomn rn.'<trI1T11'~·nt() di' lllt~l 
('ntr0 p~lrl i,·n];1)'I·s. 11')\'l'rl:1 01(' slIh.'<!I
tllir-sp :l ,·(q)(·(Tr:,i(, (1(' Tll·O,W";1,, como 
in"II'1!l11r'ntn d" in\'I''<tig-~l''':'n rl:l 1'0r
fln(l0 (' (1(. di.,<hihn!t:i"l(J (1:1 j1l.'~t ir::1-. 

J'1:-::sn t,,·rOl"mn (lo 1lrnr·I'i'SIl, d<'!'linn(la 
a pAr sob ;1 ~"\"ll:lrdn (lo l;"t:\(ln '1 11(1-

mini."frn('.'íll (1:1 .rl1sti..;n, sl1h!r:1.1111lrln-a 
fi 111.<':<'1"1'("1" (In.", in!I'I'f':,:,,:l,lllé:, 1''.111 nln 
/-1pnlilln nltn1ll0nt" ]OIIT1 TI 1;, I·. :\"·nhun1 
r[lll~1I (1:1 ('i('11<"1:1 .illl'íc!lr'H 's.· 11,1\·1:\ 
torn"(lo li"ln (,]"l'lo'·ti('o ('1l1!l() Il l)l'()(·('~'<o 

r10éi ('(\lllplir":Hln" 1·111(·('.'< ,.In qn(' ~·"o ("'s
Inf'r.'lY:lrn Oé: mnhh;lri~,t;l~ (1n \'id~1 fo
r(~n.'<,'. o povo ,h·ix:"I"r;l h;! muito Ilu 
J)PI'001lf'j" ~I" ra.?i),'''; (lo fral'fls·1-'1) (ll! do 
f'xil f) 

A ()nT.P111 .in<li(·i:"tri~1. !nrll:l·rn ."t' in:1·' 
rw.'<siv('l ('Ol11pr('i'n,,,rr o floIlll)n r, f' 
(·om i~to ~10 ohlit"ril\':l l1m:c ,bs finnli
O:lrlpéi l1I:1Í'< :1Hns Iln Oil·pito, IjHp (. in
trollll?,il' ()o m:ln!"r ~l ",,'p:Jlrl!n(:~l n;].'1 
rfd:1I~i'ip'l ,'~()I'i:l i". Rpg'llt'O plllhnr:l 110 

,'<1'11 (li)'·!'itn, nill.I··1H'.tr1 :Ifronln\·:] .'1(')\1 

rp("'i,, os :n'::lrp.,< impl"·r.,<.')'nl."Í\'I'I ó1 rIt, 
!l1Il!1 li(}". Dd-:o.nrlo á ml'r"(' rlp .<:j 

próTlrío (' do ,l.llv,.,rs:'lrio. o hOlll0m yia 
no juizo llm;! o 1"(1 a 1 in., de 1111(' fi" () 
[I('n"o o\! hnhililla(l" o f;l-rb snf)' 
VC'IH·(Hlor. 

";'>Jp",,(' ~('nllrl0, o no\'o .pr" .... ps.'lO é 
(!min(',nlp·nl('nt(' pOP111:1.r. T'ondt) a ver
o:ulp })rl)l'(·R~unl niío mais :1)10n':ts a 
('ar;.;o dôl.s pnrtt'.s, maéi ·ponflnTlITo nllm:t 
('prl:·1, m .... lli(l:L:lo .I11i? a lib,"rdarl,p (Tr In" 
dng-ar (l('la, rnmTw·nllo com o forma
TislllO, [1 .. '1 f!rr:,-,('H P pr!··.~(I·n(:õps qnA 
o dn1rll:hlo "prilll'fpio lli~pORitivo", dt'. 
",p()nlrO"v{'T"sia" 011 "eIH\trn{lIr::lo" in
trOlllll~il"a no proP"Rsn, o nOVl1 ('((rligo 
prO('llrn n'slitnir 110 ·p(lhlir'o n 0nnflan~ 
ca na Justir:a, e rest.a.urur um (los Ya~ 

lOI·.,,< pril1lo!"dia;"-i tI:1 (q·.df.'111 jllr!dil'fl 
quu {o :! "C'g·lInUlI::, lias n·l:u;ó"s .'10· 
(·iai . ..; ri'g·nt:ulil'< 1)1'101 lu!. 

:-.J"oll!rn i"'lllJ<Io :lilld:1., Jlnd,\m()~: fal .. r 
do (·'!lJltn pO]llll:w (1" li'»" l,ro,'!':iS(l; 
('IJo (. !llll iIIHIl"lI11H'Il\o (lp rl(~r"~i,t ,l(d·; 
fra,'o>;, a '1l1"lfl ,I luln. indit"i:-,rla nos 
qllallrn~ do I,l"')('(',~.,<(\ ::nl(p·rlnr, ~]i!lg"u
lal'III,'nlé' (11·>;.1',1 \'()I'~'('i·:1. 

I'~i.', () (jllr' :I. ["(!,"i','jlu "'>Wr"Y('ll o pr,~
.<lj,j(·lIlp 'l':\rt: .. ",()(]I' 0'01 :Ifirnlilo!n 
00mo l!mn pr·')-rll)~ii,:ií() g-,'ral qun () que 
t('·llrlt~ n pl'"I'dl,..~:lr 1,11 d"IIl"r!lr " J!l"" .. 
('f'SSO ~ lllll;l v,ltd:I),·;<'lrI 1>nl'01 ri liti~~'HI·· 
tI' '111<' lt'lll 'I ltl:1ifll· boi;':!. () ill(livf·(lllo 
qUI"· jPn1 f'!lvl!I\·ir!(, no ti1lv·i,) Illrln o 
1]11," P"ó1:'ll'· (. 1Il1lilo TH·('jlltlk~ldtl l'lll 
um:l JlIl:1 jll.dki:'lri~1 (·UII, lllll '·()!lI"·ndüT 
{[)ltn, p .. ln 111:11"1" {':-'()l:l",; <In I "lTlfHI ])O~_ 
.'iv/']. :1 [lrolt\lI,~·;lr n (','ilo. 

H{'j)l(·nll' ;1 illlr·r\"!l(::"IO :I!i\·a ri., "10'>1-
1~1r11, !ln ]l11"·"~I"() I>"d,' 1",·IIH,\,0r' n:'-i 

"·:111"·:\~ (h, ill.illé'lir;:., '1111' 1ft .. rr('qU(\'l1-
l"Tllf'lltlo (,,·OIT('111 11;1:-' lid('~ jlllli(·i:"II·I:IH, 
C]·i,llI11n "Ill jorno 11:1 .jw;1il!:1 UfIl;l :1I·]!lo:i 
j"pril. nlllil~I:' \ ... ::.,~; illl,·rl,,·].\;1 qll:ln1n 
nfl,-': .illi,7.".", d,· r!(',:"·(Hll"i;lll'·:' (. d<' ,I,'~· 
11("f·Z" ]>(11, I il·". 

ne·pOli." d(· :l1I"r1l:01· ;1" 1'-:1111:10..; 11" JlI·(' 
("(":.'in lr!lolki"!1,!l !I"~ 1'~.d:l(l(O" T~nld,,'<, 

n;; n1 1';;111:1 '1 rl-- 1111'· )I.Hlp<", ;1 !lO;,I:':l ;<\1-

mini·;;lr:I(;:ltlll:1 jll';lir·· lJH1"li'·lllnl'lll<'lIln 
() jH·,,0".'<;11l, IIlft"II',1 :1 '·",pn·,j,::íro dO' lno
lh'!)'l '·{)tlIO (O r,'!dnl" In"lilllid() [j 10 do 
N<l\'l'lllhl"n O.fI"·I"I'11 ~I J"<"d'IIlI·:I<'fi" d;l ~Ill·· 
10ri<1,111-I' ,) dto .·:11·:111'1" pu]"!!!!;;)" do F;~,-
fado 
},fim dI' :1>-is"p:l!l'ar !l() PtJ\·" " [.:()?() rIo,! 

"pn~: 111:1 tl'l']:l il" '0 (·"pi!"ii lI:l is a~'''(').nl
rnrln I)('!-I ('o!]!1litui('i"I(" I, 1';'"1:111,, 1'·\·(\ 
qll" t"/'fOI'l:al· ."11" :t111ol"i,ln,j,> :Lfirn do 
ilo1l'l·vil' rlr' 111:11I1'i·I·:l ,(·Jj,-j"I.J'·· ~·I)I 10-
dOé: IlS dl\lllillio" 'I!lO' \·il· '~:('Ill ;1 inv("~'

lir·s(' rl.· '·:\1'(lt'·l· Ij\!!hlko, 

('nr:'Ü'rhdh':li'I dll II~H·O ),rU(·(·N.NO -- A 
ndl1lini';I rn.I:;io d~1 .in.',1 i"-;,I, por 1>-i~W 
fJnr l1oj,' n ill!p)"r '1',/' '11((' 11 r;:I"til(l,) lll\~ 
vnl:1 n:ln Ir· m,'li" d,' ":ll":'I1.·r pllranll'n
I,' f,,11Jll;!l, ._- 11:1 <I" ~"'I" ,'lH1;1 \'P.~ "llIl" 
I'íg·n!"ni':l. 11I:lis ,'ri, :1:>:, 1lI:1i,; pro'1I1:l 1· 
roqul'!",·I·,ln "!!rl:l \'.' Z Illai" " I!~() .. la 
:llltOl'id:Ir1(' p(,lJlka. 

n nl"jl11(·1.rl) tl';":!) 01(, 1· .. 1"·\'11 11;1 rp
(01'ln:1 110 p1·"""C:~:0 (, :\ rUfW;\" (·nrlf"J"I
d,l :1" jlli:>:, :1 (j1l1'!I1 0':1 h., <I II i)'(·(;:10 
(In l1)·o'·I''1''n. 

N;i" 111" ,'():lllIW!I' :(1)/'ln·,1.'< :-,1'1;1.1' p,·la 
nlo,'<·PJ"\"i'ilwin das forlllnlicl!'.d<': jll(lkift
,·i;1.'<::, nl.l~' intpJ'\'ir 11" p1'oe"f::-,n <I,r' mu
dn 1111/' ('",fI' :11111jll o ohjl'tiv" ,la in
\"""till~·~lr:,'io 110." r:llo', (> a .1'''''''<,hpr!a 
rIa \,('I·rl:ld('. 

A (,1(1 (':1ho ol'(I('na,J' quanto ftlr ·10~ 

'·('SS:'ll'jO :to (·I)nhp,·illlcnl" ·,1,'·:-1!:I. V")'

dnrle. 
[')pnt.rn !la ('llflppI)I,;IO )1ulolir'j,"l:1 do 

j)1·()('\'.'<;:r,. o ,JuIz p. o lt]~tad() :l.dlllinis· 
tr~lndt) a .TU.'\t1G\I, (' n,'II,p ,"I' p,'rsilnifl· 
('a Il. J'f'prhH'In1<l. () ilJl PI·""H" oi!! .. Ollll!
/lI(l:ld!', do povo ,.. 110 g.'<lado. Fista 
au!ori(lild(' ("oufrwidn a" jui?: n:!o (·Hlá. 
intimamcnt!: lig·ada ao <,arátt'r Ill'lL., ou 
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menos autoritlârlo dos !I'B,gimes po1t~ 
Uco~: é assim na InglateTra (\ é Isso 
o que se tem pl,elteado para os juizE's 
no,s Estado,s Unidos. 

A prova no ststeD1R do novo C6dlgo, 
- Outro e!araterf"Uco do siHtema 'pro
c-e,ssual cOfllsub.s'tandwdo no novo Có
dIgo é o ,papsl a,tribuido ao juiz (~rn 
relacão á pnllVa. 

No proCes80 dÜ1rniltla,do 11810 cnIH~f'itn 
duaUstico Ida Hdfl jud\-ciánia ar; t,nstf'
munha,s e os per!toR IS[O c'ampf'ÕE'fl ('011-
vO'Cadols pelas 'Partes para ajudá-]as,na 
com·provaçã.o de SIlIlS afirmativ;ls. 

No sistema abra~rudo p~lo novo Có
digo, teRtemunhias e IrH~ritoR passa,lll 
a ó;,cr te'stemunhas' e pe'l"ltos do jui
zo' Rendo de sou do,ver dtzf'r (' ÜI'Vf'H
tigaT a verdade, sem aR r('stril~ões qu,\-) 
hoje incidem sobre ela.s. 

J,sso nno implica, ,pOl·'('ln, na adoPGilo 
do prinl'ioJ)!o p-reconizlHlo no vroces.'ll) 
penal de Uvrú convi'('çi'í.o do juiz. 

~lmpItflen~no. rO{'lonIlUzIlf!ilo e nuli
dnd .. " 110 pt'oeHIIIJO, - Aponta,nll0 ou
tras traç;os diosiUnti vos do })roee'S!'io, no 
sentido da -simplifk[u;ão e Ta.donali
zação, no qUe se refere fi formn das 
aço,es, aos recurs'O'R € Ais nnlldallofoi', o 
Ministro F'ra'fl('!s'co Campo.q (liz qUI~ o 
projeto re-d'uziu t()(l~,s as ac:;iil':-I u. 
uma forma única, ,despreza,dn,:-; IIU,' fo
ram af.\ falhas dO prOel~::1Sü trn'I!it:innal. 

Cita, em avoio (lo [·dslerna, a ~lutOI'i
dn,de de WHI'toughby, a jm.;1 ifjca fi. 
abolir:.ilo dos d,(\Sl).'1chos imtl'rln('llto. 
rio}! que concorriam plU',l t IImultn:l1" 
o ,proeef.\so, prolong:\-]o e I!siahfl]eeer 
a confusão no f.\(>1I curso. 

.outra caraterfi-1tiea tio novo C(Hlig(, 
diz respeito à.R nuJi,dades, 

Diz textualmf'nte: 
"}i}s'ta.q sempr.t'~ foram o instt·ument.n 

da chl,cana, d.aS! diln.ções e Ilns' rOl r'O('os
sos proceSlsualH, flgravanrln os mn!ps do 
vro,ceSfW t'ra,rllcion'a.l ('om 11ln enX,11l1" dfl 
nulirla!d·f'R, a que o.s 1ltiga.nles s<.'lI1pl'e 
reconreram ins'ldlosamente quanllo J1l1~S 
faltavam os reCllrHO>; substRne!aiH COm 
Q'ue adotar as ~uas llt'pt.ells(00s. A 1I111i
dade tinha um ,cRl"fl,1.8'r !lH!ramC'nt,p t('dli
co, ou ante'H sacra.nlf"ntnl. F.1':t n snll
Cão das v!olacõe.s ás re,g-ras do pro_ 
cel'lSO em ateh,çã.o exdusivamentc ao 
es'p{rito de cerimônül (' 11c formal i
dade, ainda flue <10 tlli,g. vlo]rU;I)(':-! niio 
de,correslse nenhum llreju!%O paT'll aR 
partes c ns atos IT~rallc,[]'I]os flHrSPlTI 
absolutamente' laptoH fi. finalil(]ad,~ fllHl 
o prOf)C."1f'lO os de,stina '/:1. 

O proj()to suhnwteu as nulhlndc,s :t 
um re'~ime 8.'Jtrlto, )-;Ú HR fldmilindo 
em NI.,sO-O; eSlPe1'iais, ljual)110 o:> atO:-l 
ni'to pO'Bs'am ser repetidllH uU san[~llaR 
as irregula,rldades. EHtn.lwl,c,'el")oI10, Hln
da, que n juiz, antü."! dp t'omet;ru1n o 
per[ooo de In"tl'U~fi,o, !lrdil':"t r) def1_ 
nacho s,anado.r, em fIue dl~'V()r;'l manllaT' 
que o p~'ocesso s-eja. eXlpul"grlJllo H 1em
IDO dos seUR vtciOllO, () 'projeto rl~m()vt', 
de modo inteiramente ,~atisfatól"jo, 

uma das causa.~ malH ilmpOl't1llntc,B de 
d.eRmora1!:>:fl,~i'í,() do prO~()I!:IS'O e uma das 
fonteH maiR abul'I'd.a:nteoR ,<le in.'lfdia, 
de RIlf'j}reS'fl l' do !nj'll'tltlçn. em 4!Ue 
el'il Ui.n rico () t1rÚCf'iRRn t'l"~llllpiOIHltl. 

A fllH'Rti'i.n lH'ais illlj)ortant,(" l)Ú'r{'m, 
pr'a a do fli>;t8lrna a Re<l' [lrlot.wdo no 
projeto. Qunntn n. l'.'ll!! ponto. ('ollh,'
('('ndo !lH il1l('jas (1") VORsa l'::xeelên
pia I'lll l'('lnl~i'i.o DO I"umo fi 11 L' t]f'V(;~ 
l'ia,m RI~~nir 8:S l'!'for,ma,s' lf!'p:ic;laliv"as, 
1'."I:OI11<>lIr]1'i dN'Ii!, () prlncflli(, que I) 

fut1lro Córlh~() niin Jlnlj'fJria rll'ixltl' fll' 
afpil,nfl.r-RP no .qiRt,pma, a quI' qU!Hd 10-
Ilo.'l (o,,, f'(,dl.g·n:, (11' T)rtWI~."so (lo mun
/10 vem l)rnJ.lT,,:.(sivamé~nt(' !-l'P I'Cl,nfor
Inan{]o, 1:111 llnirorm('IlH'n10 HI' fll.zf'm 
cH'llti-r c>m toda a !1rl1·t" flS' j'tJo(,{)ll'V('llil""n~ 
t'i:l'f.\ do prr)('l\H",>O eS'!'T"ito I l'I1,']kl"na.l, 
1lnpunha·sl' llfn:l l"l'forJtln dI' fundI) no 
nos.'''!) Tlr"N'.'lI};!). () nll~,:'IO J)l'o11kmfl 
n:1n J)lIr]('I"in SPI" n fIe finlf~nllltl' tl ru
lor·nr; .1. f[lH'stJ\O el"lt ,1(> ('.!'I-trulnra () 
d,' ~~l'sLI'n1a,. 

Hi a, (l1l1'sl,10 ('ra :, d,· r"lll()llr,lal" o 
pTnl·,I'HSO no >11'11,11110 d,' tnl"lIfl",lo lul<'
ql1,uln ,(,()fI fi li};'. /11' Influil" n:1 m:ílluin:l. 
da jll~tlGa 11m llOVo (1~'l)fl"ilo qll(~ t>. 
pl·úC'isnrnf'nlp, n (':';1)[1'110 p(lloli!-l>. lilo 
~l,USI',nto ,la l'r~n('('\)d'in tradi"lolHll (lo 
llrn("r'ssn; si () pr"hlr'nl,j er:l. I'lll su
mil, i[p 1'~1('ioll!11i\\al' () \1I"Or'I"">'II), ad:i,
pl'llI'rlo-'f ri!'; I'r'l"lllil'" 1I1ai."1 1l1',f"('!H'fl:i :1,11-
quiridilc: 1)('10 p"lolritn hlHllillllt jHl,ra 
(I (,xnnlCl (' 11. itl\'(>'sll;~~1r.:10 ,1:1": qllN~-

1""'1, a I'T,,;:to nt\r) [1I)(1<'1"i:1 d,·,'id!l"-~I' a 
ní'lt> fH'l· rlr·lo pro,'ps'sn "1'.'1.1, "111 tI·'IO 
1'])1 tnll.'1. fl F:\l'·!I[la, Ú I"x("er;:lo da Tlú!i;l, 
nntl{~ pnrPJn n I'i~rül"llln ("RUI iminenl,' . 

() {l1·O('('SHO oral ai "l].{h· 1(. tnt\:as ns 
l'xig-l"'n('in.i1 :lei-m~1 nll'll('lon:ul;u!; ('011-

fl'/'f' uo 1I1'(lt't"S1l() o "ilrAtl'r ;In Instru· 
lIIlm!i, ,pnhli('o; suhstitue :lo l·fll\I',(~pC::;,o 

r'!u('!fsl k:1 lIda {·"nr·l"pq:lO OI ti I Ill'lU"tl'ia 
ou 11I111}1I':1\ \10 IIlI'Oú!",'1~;O; ~,itnlllll'i,{'n a 
SUtl m:lI"'·ha. rilr'lolla.li'·~i1. H ."Il;l ('si 1'11-
11H'H. (', é'nll'l',dlll]O, nrgrlnbC:,H o Ilr,l!·p:-Iso 
l(O ~()'nt ido 11(' tOl'nal· nl:l t:-; ad"ljlliul,l 
p (·fki,'ntp n fOI"l)]:I\.':ln 11,-' (ll"I'V:I, "0-
10(':\nrll, (O ;jnlz ('l)) l'i~ln(~fio fi ('"d:t na 
m0'~llJ:1 ',il!!:!'::!,) (',Dl qU!) 11p\,(' (''']IWI!,j'
SP 1j11Ulqllf'r !lb~('l·\'nll(OJ" fJl1(· "'1I1J:l 111'1" 
ohJ('ln 1·(,nll(·('('1' os f:1t(l~, " rorl'lll!lar 
SOlll',' f'h''> a,prf'l·i:l,:i'í(\8 ndPljIHlr1:U, t' 
jllHt'll s. 

O !lOlltl) é imporll111tl'. No ,J11'fl('I's~n 
I~lll vi)?:f)]· n jni:t. };ó "ntl"a "m '~()lItn("lo 
com [I JIl'OVft li'stc'lllllllha] ou ,pPl'ir-ia! 
alrav(',,". do (':"<'1'11'0 R qllt~ rni redlll'1.1~1!L. 

N".1" Oll\'ill ;1'" tf~.':l(\mllnhtl.;,', 11,"(0 j)\,~
p,·(·j'11l11Il ns CflU.".:l.'l p os ]ogH-rels, (~U:l.1 

I} g'1':lU 11(' vll,!nr lIlil" ('onfel'il'<Í. :1 r, (ll~

])OillH'nln {laN 1t'~d,HI1lUflha.H (' da~ pal'
!PH, si n,\o a:-; \'iu \,(',111 nll\'ill, ,:1 n:l" 
S{'g"nin o ])1ovilrlpnl'l <li' l'jsi'lI"lOltliH qut' 
a"'olllpallh<: f' RIlIJlin,ha ns j)a,ltl'vr~li'l, 

:-:i 110 ('''''I'ilo nrl!) t"Ii'l'Ontl'lI 11 atllloR1"(":a 
'1111' Iillv"I\'la l)O !llOlll\'lItlJ " íllllo]" 'fo 
'!"'!Hll111I1!II", a:.; I'IU;l."< \la.llLvr~!,'l (lU o 
,: .. u lli"'I·lll'~O: QUf' juIzo fo'rlll:l.rfi ;:I,~ 
Ll'l~ 11. f<ltuar~ão dos !ogHI'\'S (O ,(>, COII-
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iperldal, si de uma e (le outro não 
tem nenl>uma impressilo ,po!;s'oal'! 

Tudo quanto foi ol)jeto de prova, 
'visto apenaR ;-Ltl":I.V!'\,jO; (1a transerlçi\u 
de alheia,s impre8RúPR, o juiz eolol'ar'á. 
no mesmo p,la'no, por lh() f'3olhlr' prp.(~i
'!'lamente o critt>r\o veHsn;tl, ílTli('o que 
autorizaria fi, me(}i.r o valor 1J.,ilR pro
va's, a gTH(11IUr n 8eu peso, a C'f),n.ffJrir 
a 'eada um:t o seu ('oelfldt>nte t'spp('ffjpo 
na forma<;fto do ~eu juizo. 

O proees'so oral ('oloc<1. á d!I<IPo'l-dc;::ío 
do prO'cess'O judlci'ário I':\at;lmentl) o 
ml'-todo qU(' tornn DO:"J,;i\'e! [tO c8.pfrilo 
hUlna.no a aquiHiçã,n .rI" cerfeZ1lR mfliH 
ou menO;.; 'satisfatfíl'ia:'i alJ;'; 11omTlllo:-; 
alt, entilo {"ntreg:lIp,9 ao JogO c {.s' llrc
ferf'nl"ias Ifla opiniilo". 

11l' temp", diz () Utular da ,TUHtiÇ:l, 
qu!' o l1iT'cito p, ]larl ieul,u',mc'llto, o lli
rpito jU'lli,('iário, ~f' b011('fkie (la T8'll"
vaQ:1o tif' olltra'~ ~li~('iIrJlflas !lo ü~lPfri
to, ~(>rvillrto-Sf', n: .. invt\~,tig"nçl'i(l da v,~r
{]adl', 110s Ine.'lm(lofl m'étndos qllP lorna
ram tão rl[I~Ji,dn.'l. Y!('st,!·'j últImos 10lll" 
pOIS, 08 prog't'cssOH (1" llln.r.li~ill<l, (la 
biologia (> d{' ouU'a'Cl ci('l),das dos 
fatos, 

o qnt' (o l,rOl'l'N-NO ornl - Pim sl"~lli
d:-t, o Mini."l11'1J l~r;1,Il"h;('o Campos rps
J!oln(lp ,rrs ,('ri!j"rts (]110 lf'lll ,::]111) fl'itnfl 
ao si,::te'l"lln do prl)(',f~s,SO 01';11, pr,los 
partiflnrio>; dos ann('Tonis!1l1lS llt·O(·ps

,sl1:1i~, ('ritl('o>; que se funr1am no (j1.\.'J
(',onhpl'imünto (lo Ri8tf'rtlfl f' IlH,rth'uJ"Il'
mPllle no nom(> qUe lho" foi A"(,fall1lentl' 
alrihllll!o. "Alg-nnR Plnlf'IHll'm por' 
PI"()(·ps.':;n urlid - !li? a ,px1}'o';;11::t'n _ um 
'pr',l'f'.o.;'Sr\ pur .... 'I1l{'nt(· vfwhal ou, ('0'1110 
(117, !'om 11'lnP'1l t,P, um l1lÍ>'ro ,h:ll(!-.\JOnl. 

01''1., no pro'(',i'ssn chal1l:lI]o ol'al a f''';'
('ritn reprcspnt.il. uma g"r01nõ,1' funr;f\n. 
O pl'O('('S,RO ol'al Sl' fUllflO1, I~nl 1111"101 
l .... n!;01 h:ts() !wm ('s,('rit.01, Nf'IH [l NH'l'IUl 
(,Ü'lltlnll:l fl l'p'pri"C10n't01r o >irll pnljlp] 
pr(.pl'in, 'f'.<;'fWdr!eC\ c' InJi~lJl(,l1save,l, 
As prptrnsfws P fi Hitll:lQi'iO 11a~ pnl'lpl< 
no 1)I"OCI'S80 SI' d0.fi,nf'IH por ei"crito. 

Por f's{'rito 8P tlf'(hlZem li pl"did'O (' 
a ('nnt(',-"ta<;ã,l), 

A prova (lo'('l1lnplll:!.l (. 01111'0' 01,1'
monto (lC11'rito ,(' (10 que' SI' lHl8"a n:tH 
al1Tlh'n'pifl'ó; fir'a, ig-n:lln!prlln, ll1('m{Jrin 
f's('rita .. K:"'io I-H' 'Iral:1, ("nmfl vis'lo, d,' 
11m IHO(',P">iO lHINllllPJ1t(> vprhn.l, .11' 11110 
nnO' fil'nr,j:l ql1:l1qupr \"~stfg'ir,. 

nl1l,ro argumento IIp q\ll' Iplll lanQ:'\
(In mi'io {> 111' (/Uf' o prn('N;'AO nril] ,pxig-n 
11m 'alto nh'l'l (11' l'ultura nns ma.g;is
trnllo.9 c nrlvogado!", 

F:Srjup'('f'm-,9p,. POI"Í>IlI, nA ,('rflj(',O;J 110 

qllP o;:; rPrjllhdloA IIp ('nlil1ra fI:"'iO ('11,
lTIC'ntlarf"f-! JHl f!.,T)]j,P;f1(i'ío f'(~nd,~nl(1 (]p 
qlllllqlwr nOl'mR jllrí(liea .. R:"io pnltll
('fulos qllf' o prof'C'I'lf!O tt':Hl!dOllHll bt,m
)),úm exlgf'. (> ni'ín om men'or g"'l':l.n. 

A,llmitlll(lo. pllrf.m. 11111' 11 pl·OP(>..o.;AO 
orn,1 f08SP m .... !fI pxig-i'nle, quanto llo8 
requisitos 11(' enltnrn, t ..... l .. xi~t'lld!l 
nrro O'on.<:;titll!r!:l. o'hjf'(~,;"í.o ('"nntl','l f'1l', 
!'Ipria, ant,es', um'fl 'virtndf' fl }'o('r Clnin1fl~ 
da, 'partieul .... rmente s'l 1,nVi'lj'll108 t'm 

e1J']1Ía a funçTto (}fhH'lllivít. da, lei e a 
lnflu('IH'ia qu(', como I().-tn~ o,., fa.lnR Ile 
es'pfrit", (O si..,lemll 11';!;"lll I'X"j','" no 
;j,{l!'iJJI'J'r'<llnent,o 1.1n CU1tlltla hOIlI:ltllL 

Ou! 1'0 :tr'/-,:'ulllclnt.o, ig:uillml"'lI,j <'. in
condellte" (, () qU{' atribue ;lO l)['o':<'~Hn 
orn,] n nxig"t:l11'.ia Il,~ quú o juiz profil'<). 
rt 1'lc!llunça sem maiorL'H ('HI t1l101'1 .. in
,!ag'flçi)l~ofcl 'ou H()rnnlltp ("om o:,; t'NI'larp· 
dmenlo1'l (' .<:;llflfddins po!hido.'; ml {llI· 

dJil'rrl'i:1 de illNl 1'\J(~ão l' .i1l]g·lllIl(,nlo. 
glile nrg-Ut!1I'I!l{j rUI]ll'e,,'\'Nll:L uma. [al

HitllHJe {'lrI relaç:to :10 pr )'('O'C"~;O ol'aI
N,,,o.;,t(' ,) jUiz p'(Hh"I':'L jUlgar :1 :l!]no tiO' 
Jl{)j~ 11, •. '<ufi,·jp'111"IIlPlllt- ei'wJ:lr,l'!'id(), 
HL'ja PI'Olllovp,n,d'l J1<J,Y:l'H' 'pr,OVil;; t' f"Xl\-

111"1-1 IH'ri(·iai.". ,'wj;t "(oll"llllnndlJ, qWln
ta" 11 'P(lIll!l !JlJl.",{·r, n~ ohra~' 11n "ua 
tJ8J)N'ialj'11ade, () Jll'()('N<'i'lfl iJrfl1 llno 
imrH-Of' 'll, .. ,'i1;"'p.<; !J'I'''I'lvilnt1;i8, il!lprn
vi'';;j,las OH j,·'yiall[LN, 

J\lq"'I-',,,,·, final'1I1011lp, IIIH'. 110 '1)(\\'0 
1)1·()o(·",o.;i'lf>. rf'1111:-.1nllo () dp,hntn j'1I1T"(~ 0" 
a(lvng-ad'l~ ,ti :llIdir'll1'Ía til' in,;o1rllr:iio 
(' ju)g,:llllpnIH. fi(';)"",l,, ilnpl',lhl0,,; dp 
dar Illnio1" :llllplitllli1' I' i'I,pg'l!l'an~a {i,~ 
"lIn.'-I l';):I.(!1·.';, qll:ln<!n 1IIUil,1'" V(')l{'-", os 
pleiln,,,, 1,,'1:1 '."11;1 "olll,p1,·",i,ladt' (1.1\)

g'('nl qu,> ;t 11 i:-l ,. 11.<:;' 'lo n'ja mais Iarg'a 
011 11l:1i~1 ahlllldnll' I':' 0(1)','1 f·\I.'I;
((;\111' ('oull'<1 'J SJ,.,I'·Ill:! <l1':II.. N'('H1(1 

:l hafio ('.<:;I·rita (. 811fi('i"nje'Tn{'n11' :llll
pl,1, ll,ndf'Il',ln ;1," )lnrks, ~la lH'ti,::ln 
iuidal n 111:1 ('11111 n"LI (;fl.'o, V,\lItlllll', ('Onl 

l~ll'g'u!'~:1 (' nhllll,lnn"ia. 1)" a:qwdn."' JII
rf,(Ji.('()~, do liI f!-~io, P pnl' Ulll;1 InfllH'lla
(la pn'>;l!1l1;:10 pOI!em n>1 nIlo."il(ll'I\[, dai' 
l'OII:{, ("'x"tllftLl !lO PI'O('p,ssn nr~\1 a 
11,)I)'1'-,,('nl;]I:,IO til' lJl\alllo~ Illl'lI1fll"jnls 
n" pal"lPH jlllgu"1ll úl il ;1IH"o;l'lIl;l,l' no 
,,('nlil1(, ,1<, I1P'81"II,VO\\"'I"('11l 00: J)onl')H 
11111· h,ljalll ~",llnl':'I.I·i:!l'I(·lItl' ,\,,')Jn~ln 1)f1\-; 
pPl~a':-; "',"1'1'11"" '011 or:lio.; 110 pr'n('(',"~,o. 

frmll l't·forlllll IIN"""!'I{lrln A r"",))o-
I'it:!ío fll .. , n ~H'i·~lIil" qu,\ N~:.;n l'{·r"'I'nlil 

}N'O('('""sllal VI vi'nh:) :<Plldo l'1'<']a,tlllada 
ha rnni:-t d,f' 20 ~ln'o.'" pn)os oh'<:;('rvfHlo
rI',; lh' nO,'-II':;1 \'j(l'fl fOrf'll;;(", 

C]nlllilva-'~;p 1)"1' l'''!on rf'f'ol'ma ,Ot' 11:l
Hn, Oril'IlI",(j,1 110S prilldpil':-' (!:t, IIr:lli
(b,iI(> (> (la ('O'nl""lltr:lc:l1n, 

1)I\nlr[~ f',,'.<;P'<:;, dl,a 0,'1 Il"rrlt-,: ,01(' Jtlli 
Hnrl!OI-l:I, l'lll l!llfl; (';Irvalho l\!()ll'I':;0, 
('111 1 !l11: ;;::hJ,oi:l. ,fll' ~'l"(l{,jrw' {'lU 1 !l2,1; 
lo'r;lllr'isl'O "I,rl':lln, I'm lH:nl, ~,i',n.dn 1j!J(1 

J'o'rlllga.l, ql1 P n().'~ )("I~':Jl"a " pro{'pi'1sn 
tr:!,dit'iollnl. .M, (l )"("!llHllo\l dt',o.;d" l!l~~fi, 
vara :l.\iolal' Il l',jstO'llla Ila nl"nll<l:1111' 
('Oll('("III!'ll,lln. 

('(ll(l II in"t:l:lll'i"l,;;lo flo 110\'0 l'1',g'illlfl 
a 10 11(. NnV01111Jro ,(I,' '~l,:J17, outra .. <:; V,)· 
7,111-! 11 fi pro I','~,,'!()r'-'A, :lItl'VOg"IHlos I' lllil
gi."tradn,<; s,,· f17,8'rnm oll\'ir no sf"!llido 
rll' lTm:l l'pf()nnn. 11" f'"joJ'lIlul"l:L 

Puhlieflfln ,) :lnle-,pl'ojP'ln (Iil ('I'I(llgo. 
{Ihrill-I<f', I'lll 10110 () pnfs, 11111 :t!llpln (1,"
hatl' ('lll fj'Ul' t'om,'lr'fllll ]):11'11' todo,s os 
l'fn:ul"l-I jnrfllir-n", ,h:t~H!ln,J,1 inr"l'!llilr 
filie an ."\'l\nisl('rio du .I1l~li(;n fnrHtll 
1',n'vialllal'1 1I{,iJn 1l1l'llUM !Ir: I mil sl1gf',"-
1,)(>,,,. IrHla" mlnu!'ini'inmplllf' 1':\:llTlina,-
11a:i'l " IllllitllH ill,'luiod'ns 1'IH r,,~ n,'! .'tllf"lI

dflH sofl'ld;\" IW]" nnte-p'r"jf'to. 



A expo,siç!Lo de ,motivo!,! realça de
pois o as'pecto ma'is relevante do novO 
Código, que é SUa íntima conexão com 
o Iproblema da unlda.tl0 pOlftlea. do 
ipaís, acentl1a 'que o regime instltui,do 
a 10 de Novembro foi o clima criado 
pelo atual governo V,ara 0!'!'SfI,. rcmo
vacão e condue: 

"O proces'so pre'!'l,crito parn os cl'i
me!'l ('ontra, {1 e,<;trutnra do Eslrrdo 
e a flefN,a da economia popular ü'm 
permitido o pronundamcnt.o (10 deci
sãe!'! pronta!'!, justa,!'l e isentas (le for
malismos e dp inútei!'l cOn1pll('a(;(H'!,!, 
Com {1 direçi'io do {)l'ocelSSo " fi facul
dade da livre apreela(;i'io (la'fl prova,'! 
têm ÜI~ ml?mhro!'l do Trilnl'Tlal rltl 8("
gur,allçln se servido cfiear.,me'nte do 
tUfltrumc'nto qUe a TlOva Ipi lhes 'Pro
porciona, fundada THlS 11rincirioH de 
eOllccntrac:i\.o c (10 oralldwcle, TIlm
bem a lei dPRtinada a rl'~n1fLr a, co
brnn(':l- d:1 (lfvidtu iltivfl da Faz0rl(la 
PÓhÜ(,Il, em vip;or nesde 1. 0 d,p Jal1P\rü 
deste ~no, foi informRrlu, pclnA tn0s
mos princípios, P, !'lpm 8!l,crlffeio (le 
de1feRa nOR (lxer~utrtdol'l, vrtl permitin
do ao erftrlo um mIJ[() rfjpifln {l seguro 
de rehnver n!'l SülHl cr(,clitns, 

ISi bf'm quo os O'hj~tivoR dl',s10l; 
pro('oCRROf-', 11m prmn,l f' n1l1 ro ('\vil, l;P
jam de nflfnrf'zja (liverRIl (11\ vrr)('r'MHI 
comum rpplnmnnrl0 lima. r,t'e,"l1ln,IT\en
taC1'io ~nis d~:ir1a f' inf1l'xivf'1 Inn rl\1('-
11's prlnefp'iof', por :'(' trnfllr rlP 11r,)fl'
C;i'io n.., inff'rp."Rf'R vit,'li~ p,'lr,'l fi ~'(i!'·
tt'lnpin r11\ Foslarln, R1W "nnspr"l!:lr~no f' 
reali?:fl('."ln !lI' Rf'll!l ()lh,\ret1vnR, 11!'i.n Sf'
ria l()g"ipo qUf' l) "fij:-ünnn nh:õ,n,rlol1nsl'if'. 
RO df'rrf't'fl,r n 1('1 pror'f'!'!Rllal f'omnm, 
f'R<!'fI, nrif'n tn ('Pio 111W fl p1,p"ri('I'11f"ifl .1ft 
conRag-rou ('orno ;)"f'I'ta,(ln.". 

ÁprpfH'rdo n. Vo"sn Flxf','lpnf'!:1 os 
protp'RtO<! no mpll 1llni~' nrOfl1n,ln rp'1-
T1elto, _ nio nf' J:lnf'iT'o. 21 r1f' .r1l111{) 
d0 1!l'3fl. - Frnllf'l~(·() CQUlP0'"'" 

c.'\n.'\CTF.RP.,S no NOVO (""ôlllno 

i() nOvo C6di,p:o f'sffÍ rlh'llllrln i'HI lf1 
lIvro!'l. 

.A matilrlD ('~t:i nf'"im (1i<;trlh11Ir}.:'I: 
LIvro T, r'ont"n(lo n'R rHspof',lpõf'~ P:I'

ralfl. Af ~p Plll'ont,'nm 0,<;' 11i.'1no, ... itjYOfl 
rf'fp.rf'ntfl,R ~ln~ nlo<; f' tf'1'11l0S .\tHlir'iniR, 
prrl7.0S, ff\,r~rl!'!. v:l1nr 11n rnl1 c:n. (li"tri
hu!r.''io 0 rNds!o, (1pSnf'Hi1S .i1l,1idnl.<l, 
Cltt'ltaFl f1 multn,8. rontt"om 1~\mlH'm 11111 
c,<vpitlllo rf'g'"lllrl'nflo o h('f!f'lfklo rln .111'<;
tir;!t. OutrOR ('Rplflllr)q rli",'m r(l"'TH'ifo 
itR pnrte!'l' f' :-lOR prO('l\l'RnOl'f'R, l1tl~"on
I'lorte~, intervf'lnc:.'io (],e tf'r('piro's. pro
curnr'loreR, no jl11\>; (' aos allXIHrl1'f'.'1 de 
jURtiça, nos !'lerv0ntnflrloR 'rln jllf'ti<::'n" 
e' aos pf'rltoR. () lUnlo d'('!'lR'f' livro rl"
gula n cl.etprmlnnGi'lo e n'B modl.f!cflr:õeR 
(Ia <,omp('tf'ndfl, 

Livro n, (~omprof1nde 11 cn'JlJÍ'uloR, 
trator'! do p'rn('PR'RO 1'111 g'f'rnl, r0g-111,anr1o 
a Tlet!<,i'l.o inicinI, ('ltnGi"if1R. notlflcrlçõ"S 
e inflmRc:rif';R, ront,('RflrlÇi'io. rX('f'I:i'íP!'I 
reconvenção, sUS<pem,'1'i'io, nbRolvl1;ão oe 

ce,ssaqiio da InHtnnein, prova, uudiên
c1R, nulidades tl sOnte'llf,a, 

Livro rH, eontündo um !'l6 (~H'Jlflulo, 
trata fIo pl'oco{'dimento Cm gprllL 

Livro IV, dividi(}r) {'nl :jR lftuloa, 
trata dos prorCHHo,g cRp(}<":!als, 

'V('ful"M Jl (,rl'dHo '~om t'NH'rvn dt> dOM 
m'rni!) (' IUtl'fln1l'DtO t> vNuh, d.' hn6-
vt'IJiI R Ilrt'MtQ(:f'iI"," --- Af ~ã() rpg'uln,(}rHl 
a's a"õe~ f\X(>"1] UV:l ~;, II (;ti ,', ('()In i flJl.tfJrilt 
P::Wrt prNlfnr:i'io rIf' fi" t.o nu a,hHfPnr:i'io 
dI" ,'lto, RI'! a(;i'i,Co:-l ,I" 11r,'f,-.rf'Il,'ia, i10 r'nn
l'llg-nar:l'l.o ehl n.'l)~nnll'ntr) l' m~lll,o!;Hlo f1" 
R,pg'l1r:ln~H., ft,,:fi.n (lr~ nlll!(lad,-. de pa." 
t.PTll,~ d<:1 "'vi'ni·.'ín e man':) <li' inrl(IH'" 
lrl:l. e ,ol1l'i;rl'i(), a. 1'(:('l1'pl'r:1r:;1" r1<' lf
t1110'R no PO)'I,'1.,lor, fl0i)P'1 TIt1f.IRP11>,l'Jl'i:IH, 
ftçi'io de (lr'p()'lI(o, inl,prrlil,nl ,1" m~tnn 
tflnçno (l rE'lllfp~~rfl,r:i'\,(), 011'. 

J\1"f'rf'Pfl (\!'lip('{'inJ r('g'ISl,) () JlT'()('(''1S0 
daR nçõcs ({" v('Tlila.<; :1 ,'1"1"1 it n. "Oln 
N'.'1('rV!1 ,10 (lOtrlrlll<l, (1(' j(d"~iIlH'J11n f' 
'Vf'ndn (]" iHl('\'f'i~, li jw,','1:l('Õl('!·1, "j-,~rn 
r,~lnGflo l'tR '11rl'11i~lrtn!~ di"plip o novo 
Cfldig-o (jllf' t'111 ('I(~m 11(' lll''))".'l rIP' Jl"'i-~:l' 
mpnfo imp1ll:'(\'I,1 ;1" "Oll1tll·;1(1r,)·, lHl"ll'" 
r:~ fl'Rb~, n.CRi]E' Q[If' h;,..Jn Tl,'1I':O 1II:11H {Ir' 

40 % do p'l"(1<:n iL:l ('OiHI~ \'<,TI,li,Ll, rf'
(j1Mrf'r nO. .Jlliz qUi' Ih!' l'OIH'('t!:I, frifl
j-',1 ,linl!'! j)nrn l'i'h:t\'t'-l.'t, Illpdianl,' jlilg:l
nH'nto. 

() T.ivro lV ('olll;'nl n,inr]:) 11i:'lPl!'i"Ô"H 
.~()brf' vpnnn, 10P,II'.Ii" .. '"J{llllin ic:1 r:H~,'l() 
iI~l ('oh::! ('Ollllln[ :1r""p,~, <10 oI!\'i"/II'" (l 

n1:lr('nr,(I('1-' ,lI" t("'I':I:' ru::'"ir, <'I" 11"",':1-
'fli.''io, in\,f"nUlrio I' 11;1rl111,:1. 1"'--:f:lIr1l'n
t,,~. n;rrl'r'~ul:\(~iio :1,lmlni;.cfr:lf::l'(l <In 
11('rrt,nr:n .1n("·",IF', lo"lls <lI' nn'''-'nl".'; .\ 
Y.'lg'O!'l, r'llrnt"be< doI-' íllr'all[1z PS, <'lllan" 
I'ipnr:fío, nf':"11Iitl' Tlr", 111(1111" ("011,',:'11-
timenfo, orl'::lnh:I:,,:-:'\r, fi: :1li:>:11 ... 110 
rl:lr-1 fllnr'lrtl~ô ... p, 11b':~nln(::1" liqn!da
('in r1:1.'1 .'1'j('!f',lacl0fi'. 

O~ "rO('('IOIIUI", l\j·(,I'!."IOri(l~ - n 1.ivJ"o 
V, (llvü!i<ln I'tn ."R tflll104. 11':17. ilTll1or
t:lnl('~ 1110V:l,(-Õ"~1, Tll'i:Jl"'iTlrl,ltnl'ntp nO 
qn" l1i:.o: l'('~,lwil" :1,,'-; :lln" prpprlrn,
f (OI'! o>; r1:1. ar::in. Aí ~:i" r<""1l1;l<l't~', 1l1hn 
il" olll1':1s, :1" .. '1:';11 irl1 ,," "11:lot!lri:,,-;' 
e[1 11 r f'io, hOn!ol,\l'!1(';l(, rl,-, ]I('o11110f l"~':ll, 

Y(>JlIrl:1.<: I1Hll<-i:l1:' ("m],:lrVI):, ,li' t('r"'('\" 
ro.::!, 1':11:11(1:1<11' /11' d'H'lllrl(\lrln .... prolf'R
j-()~, notifli':H:i"k'-.j l' \ntp\"lwlll"Ôi's ~ 

llr'ntRf':to::! rormn,1ns fi. hor'ljo. in"lifi("n
.';in. pn,,::!1' PI11 n"ll)'" ri .. 1):'f«'ill1J"n, h!l
bllHnçiin p:lrn "':lf'lll1F'nln. (linll('olJ'n ;"l 

d~('n, \'!'<'torl:l i! r' fft1.l'whs llvnrlnr'!:lR, 
npr<>oenRilo /1.> j'l1\htll'('n':õ"'1, 
etr', 

aVflrlaf'1, 

CODlp1"fPnj011l orl"!nllf"i:l doI'! '1'rltul
II"11i! -- n Liv]"!) \'r r{'g:1ih, n ""mIJ('
t("'nda odl'.in:'trí:1 r1n ... Tl"!hllni11'1 I' pn
tfl (]ivirli(lo ('tI'I (jl!:\trn trl 11 In,',' 1';.""1;1-
hfllp'ce, n01f-\ 1'<1f-!01-: (1<" f0"\lr c<n 0Klr:1ol'I11-
'Tlfjrio, flUí> 1(]f'-IH'g-;1 ;1, >:'\1:1 intl'l'llnH'ir::'io, 
podOr{1 o rNtIH'TI'n({' inlf'rp'\r rh'urRO 
(1e ftgr[lVO, q11f' í<lIhlrfÍ '111\:-> :lutOH RU
o!11p.mfmt,afp,<:, !nc:l1'ulllo I·om a r"f'rtl
flilo (11) .deR,p[l.(,ho 11ellf'g'nt6rio, 

O I.l,vr'o VI[ iI r'oIlRl:tg'rado a,()fl re-



AHJIIIN:fl'n"ln ,',ull('lft ... l .. 

eu"'sos, o Livro VIU, di vldido em seis 
Utu10's, regula a exccur,ão, tratando da,A 
,g.egulntes ma.t6rlas: liquidac;f[o de 
sentença, exeeuQi'io, exe'l'Ll\:ilo por 
quantia ,eerta, ppnhora, a{llllini:-;tI'açnO 
dos bens pe'nhorado,s, arrernataclto, 
adJudl'cação, remlls:-;í'i,f), ~x(!'e\lf!flo IHl)' 
coisa, certa ou .eslp{>clp, üxeeuc;ão das 
obras de ra.Zoer ou não fazer e inclden_ 
,tes da execução, 

O Livro IX trata do juizo arbitral. 
O LI~'r() X, cons:lg"ra,do á" dis'POR1-

çõ,es finais '1'\ tra- ~t6rias. (~l'It,ahcle('~) 

Assistência 

Fni apr{'sl'ntado na Cnl1111ra F(~
dfTal, em lH~~5, Ulll projeto de lei, 
que tomou o número 1 :Hl-A, L jú 
aprovado elll ((o1'l'(·iI'H disCIlSSÜO, 
criando a assistL'neia judici:'u'in 1>n
ra todo o Br:lsil. 

Contra esse projelo, cnln'ümto, 
se levantoll, !lo rnstitulo da ()['(kll1 
dos Advog:Hlos Brasileiros, fi voz 
do dI', Sergio Teix{'irn (le -Macedo, 
>Que o taxou de inconstitucionaL 

Diz, com deito, ri 'Constituição, 
de 1() de Julho, nrligo 5.", compr· 
ti!' privativrtlt!ellte {\ linülo: "XlX 
legislar so11r(': r) normas flll1-

ll:lInentais do dil'('i"to rUl'al.. da 
assistência .indir',iária" {' no ~ :Lo 
do llleSl110 artigo tlcr('sC'enta que "n 
competôncia fed('ral para legislar 
sohre ns. matérias dos números 
XlV c XIX, letras "(~" e "i", nfin 
exclue a l('gi.'ilaçi1o e .... tndual .'m~ 
plPtiva OH enmplctiva 011 comple
mpntnr sohre as mesmas matérias", 
No artigo I D, n." :I:!. ('slalw}('cp: 
"A Unillo e (1S Estados ('onc('dpr:lo 
aos neeessitados assistênr:la judi
ciária, criando, parl~ esse r(pito, 
org<ios ('specbis c assf'gurando fi 

isenção ôr emolumentos, custas, 
taxns e sêlos". 

Na opiniüo do Dl', Trixf'irn de 
Macedo, o projeto n,o 13!}-A, já 
nprovado em terceira rliseussilo na 
Câmara, c.erceia o direilo dos. Es
fados de organizar cada mn a sua 
assistência judiciária, nos termos 
do § 3," do arligo 5,", isto é, "aten· 
dendo ás peculiaridades locais", 

(IUo o ('<6dig-o o'ntrarft. em vigor ll(l dia 
1." (1p Y"evflrnirn (li' 19H1 .' !l11(' lillas 
disposiçõ"R ~l.iflli('.ar-se-ilo d'-'s'dl~ lo,_{o 
aos proeesfloS pÜ'Tl{knteA. 

OH Jlra7.1)~ aksinat1tJ;~ (~OTrcrfi.,) IiC
gunrlo a lri an1n'io!', o {lp I"l'Jn,'H;iH ;~ 
]))'pparú::; dos f,ldt(l.~ (,h('(le'cc'rll0 rV)f! 

rilsTIU.'1ltivIJH (lo llOVO CÔrlil--!:O. 
ni~p[ie, finn.lmPlljp. qllP :)S ll'i:-; 11" or_ 

K:lniza(;i'lo judki:í,rin, e r"j .. ;"inli'nI.O;J In
ternos dos tribunais '[li!la,plar-sú-í'io {lli 
dis']l().,d{:l)()S do C"',(li~'(), qUI' -ler:'\. In'('va~ 
If~lIf'ia sobr'/' IIm~1~1 (' ntll!':lfl. 

Judiciária 

Em São Paulo, o henefício da 
"assislôneia .Tudiciúl'in" jú se 
acJwva instillJidl) peta lei ll." :!"I~I, 
dI' 14 de j,-tlH'il'() d(' IH:1l (Cúdigo 
de pJ'()('('s~:o Civil l' (:oll\(;l'('i:lI), 
tendo sitio o pro('('s .... 1l Jltll'tI li o.;un 
CO!lI'CSSÚn cstalH'I('('ido pelo d('('{'('
to 11." &0·12, til' :W d(· \-laio dt, 1\J:\I, 
Illle SIIIH'illliLl as cOltlissl-ws dI' :IS
sisLônei:1 a flue se rderia () ~lrligo 
4." da h'i n.O 17n:\, de ~!J dl' dCZ('lll
bro de lH30, Pode a p:ll'\t' ohter () 
}H'llct'it'in da assisll'JI('i:1 judiciúria 
p:lra 11:10 SPl' ohrig,ld:l "pag:lI' 
custas (' IIH' sv]' lWlIlvnc!o lllll pa
[('ono (lU entún apP1WS p:\l'a () 11:10 

pag:1Ill('nlo de ,kspI'sas jlUlit'!:lis. 
() instituto da ":lssistt~lIeia jwli

ciúria", selll dllvidn Illllnanifúrio, 
vem dando margeIll :lOS lllaiuj'l's 
ahuso:;, Como a pr()va 11;1 IlltlH'('za 
potle S('I' fpita po!' IIlpio dp 11111 

<l1('sl:Hlo til' juiz dp puz Ol! dI' s1I11-
dch'g,-u[o Ile ]lolíeia, s{) n:lo :qlf'la 
para () beneficio da "assi"tt'lIc i ll" 
qU{'JIl ('slj\,('1' meS1llO dispo"ln a 
gaslar dinheiro. Na COlll'cssiío do 
lwnl'fício não pode hav('I', por 011-

Iro lalIo, nenhlllll rigorismo, pois 
a lt'i ll:J.O dú aos juiz('s os ('lenl('n
los dI' que ('sfes lH'("('sslt:ll'ialll pa
ra coíbir as cxploraçú('s tios C}m', 
h'ndo meios clt' ]lagal' as d{'spt,S"s 
.iudiciais, (Jl!e('pm, no entanto. olJ
ter jnstic;.a (}C' graça, Sf'm pnga!" n 
ath'o!-flltlo Ilt'l1I o s(~rv('ntlll\I'i() do 
eurtório. 

(na "Folha (la M:lnlúP', de 11 de 
Outuhro de 19:-l;)). 



Responsabilidade dos Serventuários 
pelas quantias recebidas por 

seus escreventes 

CONSULTA 

1) ~ Entre as atribuições con
feridas por lei aos serventuários 
de JusCça, figura a de receberem 
dinheiro para o pagamento de im
postos de transmissão <te proprie
dade causa mortis ou de nutras des
pesas estranhas a ctL'ilas jlHliciais'? 

2) - Entre as atribuições dadas 
aos escreventes hohiJitados dos 
,cartórios, inclue-se a de l'ecl'he
rem dinheiro para esses fins ou 
para (lUalquer ontro? 

3) - Recebendo o escrevente di
nheiro para fins que escapam li" 
atribuições dos escrivães, pi'aliea 
êle alo que possa ser c1ass!fieadtl 
de funcional '1 

4) - São os escrivães rc."iponsa
veis pelo dinheiro entregue aos es
creventes para os fins já mencio
nados? 

PARECEU 

1) - Não conheço lei Ou regu
lamento que atribúa aos. serv-cn~lll't

rios de justiça ou a escf(~venles, 

por nqueles escolhidos, ou não, o 
encargo de pagamcnlo de impos~ 

tos e consequentc faculdade de re
ceber adiantamentos para tal fi lH. 

No Rio de Janeil'o, nunca conhe
ci a prútica de cllll'Pgll de llIllllCr.ft
rio II pessoal for{'ns(~ para satisfa
ção de impostos, --- sr-rviço que é 
feito por despachantes, após o re
cebimento das guias em cartório. 

Si, em São Paulo, prevalece lal 

PHILADEl,PHO AZEVEDO. 

pr:itica, sem dúvida qllP lIn de gi
rar em lorno df' eoufian(,'n JH'S'iOa!, 
senclo :lS quanti!IS putn!guf's, gra
tuitnlllenl(~ 011 Illpdiunle rellJunera
ção, slÍlllcUIt' HOS funcioll:í,'ios cu· 

nhccidos c que IlH'rC~'alll fl' ús par
tes, que assim proced('m. 

:Compreendo qu<', l1<1r11 aUlIlen
ta,r os seu" PIH'C(JS vCllciflll'nlos, 
alguns l'Sl'l'cvl'nles se ('!l('anegLH'1I! 

of.ieioSaltll'lltc d('sse 11Iislcl', lolera
do nalHl'almcnk 1'01' seus chdcs. 

::\[i:lS, isso I1UlICil eOllstiluirú um 
ato fun('ional, que ('l1volve a L'l'S
l'0wwhilidu(lp indi('{-'la. 

Atu de 1lll'I'H {itltít'iu, cuJas CO 11-
se(juên('i,'ls ~Ú podelll "(T (:al'l'ega
das ao que:l di,..,;peJlsou e, :Hh'
l11~is, não cuidou dt, ('xere('I' vigi
lâneia, quanto ,H) eUllljll'jm('nto do 
cne[Jl'go gl'aeioso. 

2) -- Admito plenamente li I'('S

ponsahilidudc civil de ,tnheliães e 
(~serivües pt'ias ('oIlS('qut'\leitlS d<' 
atn.'i do.<.; seus :lllxilial'('s, de t'<ll'ú,ll'l' 
fUIlt'ional, ~dndú qlle fi fllnd:ul1en

to da mó escolha S(' vú {'nfralqu('
ccndo, em I'rentl' tis ]pis de garan-
1ias ('111 favo!' dos t'sct'(~Vl:'ntcs dc 

eal'lúl'io. 
No n'gulalll('nto pura Os I't'gislos 

públi{:os. n." 1!l.ú42, de 2,' di' f)e
zrmbro de H128, fiz insc,rir a regra 
gCllórica eonstantc (lo seu artigo 
37. 

Por isso. não posso aplaudir n. 
oricntação dn TribulN1I de Apela
ção dcst<~ Dislrilo, que ahsolveu 



um tabelião de responsabilidade 
civil por alto funcional, praticado 
por substituto de indicação sua 
(Apelação civil n." 4.651). 

Os ofícios públicos são fartamen
te lucrativos, a ponto de justificar 
a plena responsabiHdade por atos 
de prepostos, ainda que se admita 
a aplicação do princípio 'que ins
true a teoria do risco - Llbi emo~ 
lumento ibi onWj. 

Sinto-me, assim, á vontade para 
excluir a responsabilidade no to
cante a atos estranhos ús :fllnçües 
de c3rotório, ou notariais. 

3) - Si o próprio Estntlo se 
isentou da responsnbiJidade civil 
pelos atos criminosos de seus fun
('jonários ou .prepostos, ainda ftlUlll

do pl'l1ticadus !lo exercício {/o cm'
go (decreto n." 24.216, de 9 de :\.faio 
de 1934), não se deve admitir que 
o delito praticado pelo preposto em 
ato estranho tis f'llnç6es, dc]imita~ 
das em lei, possa acarretar a T('S

ponsabilidade do s('J"venlllúrio. 
Considero injustificadn e retró

grada a providência eOlltitl,l no 
decreto n.O 24.:Un (~ entendo mes
mo Que não subsiste eltl f,H~e da 
Constituiçiio de 19:~4, que a nwo
gani huplicitalllcntc, mas fi invo
co, npenus, como argulllento fi lo/'
liori. 

4) ~ Si Iquis('sselHos aplicar ('8-

Iritamente :lo <.lssuntü a lei priva
ria, isto é, o Código Civil, feriamos 
de apreciar () valor fias exprrssúl's 
no art. l.f121, n." [lI, 
"no cxercício do lr.lhalho quc lhes 
compdir ou por ocasi;:lo dl'Ic". 

Na França, onfle fi doutrina c a 
jUl'isprudellcia del'am <-lO texto do 
art. 1.3H4, n." 5, do Cúdigo Civil, 
extensão equivalente ao dispositi-

VQ nacional, ha, entret:'llltü, o maior 
cuidado no discriminar' lIS hipó
teses. 

Assim, Lolou invoca dois t'xt'JIl
pios: 

"UI1 nolairt· nc pcul pas l'ln~ 

dédaré l'csponsable de Ia nou-I'es .. 
tituiolion par un dt'l'e ti'e vHJeurs 
rerniscs á celui-ci par Ull .clj('nt IIe 
I'étude, si cetfe I'cmise a étó faih.' 
ali elere persoI1elJement l't dire
('temeut fi titl'C de prêt, ("esL-iHlire 
eu tlehors de I'emploi 311ql1cI Il' 110-

_ tairc l'a }>réposé, alol's que le cli{\n·t 
d('mandeur (OH dOfllHlages·in'tél't".ts 
n'etabUít pas <lue la 1'l'IllISSl' dl'S 
vall'lll'S li élé faitp :lll c]nc pU1I1' 
un aele de sa fonc.tion (Paris, 12 

.hm." 1926, D. P. 192·fi.2.S!)). La 
eil'cons'tancí' que Ip t'ait dOIll
mageable a été cOlluuis dans lJ11 

lemp ('[ dans un lieu ou te prc"posé 
élait au sprvice tlu t'onllllebmt Ile 
saureit juslifier 1\lppli.<'ntioI1 IIt~ 

J'<lrlicle t:lS·j, si ('I' fait ('si l'Ir:Hl~ 

ger Ú 1:1 fondiol1 elo préposl' (Civ. 
24 lllai 1927, p. 4(0), (/Al l'('slJOII~ 

sflbilit(; cilJilt, lH2H -- § ·1HS)". 

]-[('nri ct Leon :\1azze,1I111 ,U'l'l}

IWIJIJ qu(" lm~smO os Bl'1is :1\',111-

çados na HCl'H:I\'ào da n':-,polls,abi~ 

litlatlp por aios Ik prepos·tos, IH}]' 

/}(,f/siáo du trablllho. adtuití'llJ 11 
1'l'sll'iç:1o fundaIlH'lIla,l, lh'col'nnle 
de 's:llwr a vítillla que () jll'eposto 
agi,a fora d(' suas flllJ~,iJ('s (Tl'Ilité 
de la rt'sl)(!l1saNlilt; IUal _.- l. 
I I (114). 

Ol'n, eutregando dinheiro a l'S
,cl'evpnti', pOI' ('OIlIOdisIlIO Ou }wl'a 
lhe facilitar 11m ganho ('xtl'ao.I'tlj~ 

núrio, ti pnrle sabia que o ato ('1':1 

estJ'aIlho ús suas atl'ihuiçócs e IJIW 
o eseriv:'io de ne-nhullI modo assu~ 
l1Iil'ia a responsabilidade de fiado]", 
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garantindo o regular emprego 
dessas quantias. 

Demogue, que aplaude a apli
cação extensiva, reserva, tambem, 
a hipótese de ter sido o pI'PpOS

to compreendido como agindo em 
seu nome pessoal ou por consi
derações pessoais (Traité des ubli
gations en général - I. [) --- pago 
121 e 127). 

Acresce que, si a entrega foi 
feita por advogado, que não po
dia ignorar as verdadeiras funções 
do escrevente, menos se justifica
ria a regra estremada. 

Demogue ainda acentlw que a 
presença do comitente a um ato 
do preposllo, cülnctillo durante as 
funções, mas sem ligu(;.ão com 
elas, não basta para acarretar a 
responsabilid'HIl', porque () dever 
de vigilancia se limila a 'luis !UIl
ções: a f01'liol'i, o simples conhe
menlo do alo não () torna I'es.pon
savel (op. cit. § 925). 

5) - :\las, o nosso direito (CÓl!. 

eivil~ arL 1.:l2:n, t'xigp ainda a pro
va de culpa do pr('p!lllenlt'. e si na 
Françu, ol1d(' não existe tão retró
grado e injusto preceilo, a 'ÍokrÍln
cia ou o conhecilllento !los atos 
estranhos ús fun~~()('s Iliio l'nvolvl', 
como acabamos de \'er, pnnra de 
culpa, claro é que llluHo menos pu
derimll ser itüerpretados entre nús 
de maneira üposta. 

As razõt\"1 jA expo.',üns súbrc a 
possihili?bde tIl' obt('I" o elllpregado 
maior remuneração, assullIindo en
cargos oficiais, que poderiam at(~ 

versar sobre negóeios prot'l'ssadns 
em outros ofícios, c, IU'I' outro latlo, 
os limites postos por leis de orgnni
zaçiio judicial ú a~'ú(J disciplinai' 
arbitrúria do CSCl'ivúü, tornal'ialil 

a este impossivel hnpcdir, com 
cfieiêneia, a il~~ií.o t'x,tra-fllllcionaI 
de scus nuxiJiares. 

Aqui no Hio <1(' JancjJ'o, apl'sar 
tio I'i:_\"ol' ohspl'vadll após fi eriaç:in 
da Ordem dos Advogados, muitos 
escreventes ainda eXt'I'CPlll :lllvoca
cia clandestina, ('sp{'ci<llmcnte (~m 

pequPI1(IS invl'IlI:írit)s, 

N<1o !cri:!, pojs. um (~s(,l'ivã() 

meios de obsl<ll' <{m' as parlt's CO ll

fin.sscIll elll escrl'\'cnh's, t'lllrt'gan
dO-IlICS quanlias pal'H pagamento 
extra-forcnse, nl'lll a akgal,:ú!) des
sa prútic[l ~;cria <Ic('ita 1'111' úrg,t!) ..... 
superiores como justificativa bas~ 

lanh' ]lara dispensa tio ('1l1prt'gado 
-_.- ao revés, 'sei-i" titia eomo :dl) dl~ 
III t' .sflU i 1lIll'Z. 

IPor isso~ considl'l'\l ('x(']uida no 
enso qualquer rnanift'staçüü de 
culpa in viflilw/(lfJ. 

li) --- Em caso lllUilo mais grave, 

:1 antiga :V C:1l11al'a tl41 Tl'i llllflH I 
de S. Pauto, :\nl(,s da vig['ncia do 
decreto n." 2<1.2l(j, absolveu a Fa
zenda do Eslado: 

"Uni parlil'ul:tl' fizt'ra de Ulll 
<I,I.(t'l1[t' de t'slaç:'iu inlt'l:tlwdi:'u'ill 
lW {'Olll{ll'a dl' gt'lll'rus; ('stl' (lt-sVioll 

o dinheiro l' cmitiu cllllllt'cinwnlos 
falsos; a C(ll't{', unani'\ll('JIlcnk, su· 
fragou n IJaI'et.'\'1' do t'lllilE~ntc Co,,· 
la Manso. t~1l11'IHlt~lldo qUI' a qlw
lidallc fllneiollal til' qU!' se aelwva 
illvl'slit!a o t'!'>klionat{lrio sú ('011-

('OITera pal'a n [lI'I',illizo eOlllo cir
{'Ulls!"tnt'in 1111"nllllt'lllv sCl'lIl1d{ll'ia 

(/(1'1'. dos 1'l'ib8, li, 7ti !Jf],'Õ. 12R 
l' 8(',1",'.)' 

7) --"- Em I'ac(' tIo ("XPI)sto, res-
pondo negativaml'ute aos quatro 
qucsitos propostos. 

Hil), ~;; dt, llovl'lllhro tlt· H.;~S. 



Reconhecimento de filho 

de desquitado 

CONSULTA 

H:í Ui anos que foi de('re~ 

tado 11H'1I desquite. Depois 
dessa sl'paraç,ijo :tnanjei uma 
companheira que cstú comi· 
go ha uns 15 anos t~ Lenho 
dois filhos, sendo lllll de :{ 
e outro de [, anos, qlU' ainda 
nâo foram regislados, pois 
quero "I'econl}('c(~-Ills". ou 
mclhúl" "Iegiti nUÍ.-Ios", c as 
sim desejo saJwl' se é possi
veI e de que forma. A senho
ra é vluvll c {t'lIl um filbo do 
falecido n..urido, com 25 
anos, núo se opondo ao re
conhccimcn [o, 

RESPOSTA 

1 - A consulta )"(·fere-sp a Ulll 

dios Icasos mais iu,teressantcs do 
nosso direito positivo, jú pelo seu 
aspecto legal, jrl pelo social. Sôhre 
êle não tia lItIla opinião COlllum, 

lHas <luas perfcilamenh' distintas 
c contrál'ias. Aliús n;-1o surgiu com 
o Cod. Civ., mas VCUI do direiLo 
anterior. 

2 [{cspondl'lu!O:1 IIm:l ('1)11-

sulla, em 18!W, di.·,sl' n (,TlliJWJlh~ 

jlldseoIlslllLo Dr. Joáu Mouteiro 
(Ap. do Pil'. p. 17): "'Os rilhos (k 
divorciado (~OIH :1 eoneuhina po 
delll Sl'l' havidos COlllO adllHerinos, 
n<lo lcgitimúvl'is". E, no fim do seu 
pari'cer, dizi<1: "Os tio cOll('lIbina

lo S('l'iío filhos ikgilillloS, f' seguil
do os Ilwis ril~()l'is[as, :ltlll!t{'rinos, 
nâo !egililll:lVeis 11('111 IH'Jo sllhs('
quellle nwtrimúnio. 

:l Ilando " sen volo ,'111 mil" 
IIJH'Iaçiío d., Behcdoul'o, deste Es
lado, emitiu bl'ilhanlp parecei' o 
Sr. l\-linislro Cosia A/IW:W, AdIa-se 
no seu livro "Vo[os (' ACÚl'dúos", 
n." 12;), e :li disse: "A pl's.'iOa dps
quitada, pois, d{'v(~ ser lida COIJlO 
casada, e o rilho dt> pl'ssoa ('as:uLI 
['om qlH'1lI n:io se,ia () outn) eonjll
ge, t~ "Hdullt.'rilw". 

Na ('IIlt'nla !lpss(' voto Se Jl~: "E' 
atlullpl'iuo fi filho di' J)('SSUíl cusa
da, l1<\villo dt, 'IIW!ll niio sda () 011-

tI'O eúnjug{', IlH'SlllO que <I soeicda-
de l'lllljl.lgal t'<.;lvja 

J1elo desquik". 
i 111 {'IT01l1 pitl li. 

Trnlav<I,sl' IlO caso dI' UlII "ho-



Reconhe-dmento de filho de de.qultado 

mem casado, mas desquitado, que 
reconhecera os filhos tidos de mu
lher que não era a sua. O reconhe
cimento devia ser considerado vá
lido, para os efeitos sucessórios 
em ,face do art. 358 do Cod. Civ. c 
da Ord. 11, 351 O juiz de direito 
decidiu que não eram adulterinos. 
O Tribunal, em grau de apelação, 
reformou a sentença, por acórdão 
de 5 de Março de 1918, sendo re· 
lator o sr. Urballo Marcondes. Os 
herdeiros embargaram, €'. ainda 
uma vez, o princIIHo reproduzido 
na ementa supra foi ununimente 
reafirmado". 

E. no final, acrescen1a o egré
gio magistrado: "A juris\prudên
eia do Tribunal, de reslo, já se es
tabelecera no sentido deste voto, 
segundo resuHa dos acórd:los pu
blica!los na Reli, dos Tl'i!Hllluis, 
XXIII, 419 e XXV, 485". 

4 -- O eminente jurisconsulto 
dr. Lacerda de Almeida, em parc
,ceI' puhlicado na Hev. de Direito, 
57-98, assim opina: "EOtIUan!o se 
não dedurar roto pelo divóreio o 
vinculo matrimonial (quod Deus 
averta) eontinualll 11 ser considC'
rados marido c mulher os desqui
tados e adulterülOs os filhos ha
vidos de 011'11'0, que niio seja () III'Ó
prio cônjuge; assim, os filhos de 
desquitados, sC' süo espúrios, não 
podem "ser reconhecidos". 

5 -- Todavia, já o grande C/ll'

los de CarvalllO (No\', COI1S, al't. 

128 § 1.", a) codificava assilll o di
reito brasileiro: "Os filhos jlegi
timos são simplesmente naturais 
si foram concelJidos depois de tcr 
passado em ,iulga(lo st.'nlC'n~:a dp 
divórcio, dissolvendo a sociedade 
conjugal do pai 011 da mãl''', 

Em 1904, teve uQucle jurista de 
emitir um parecer sôhre a hipote
se c :Ii disse: "IDe acordo eom o 
art. 128 da Nov. ,Cons. das Leis 
Civ., ,que confirmo c I'atifico, a 
menina - A --- não é adulterina, 
pois roi concebida dppois de ter 
passado em jnlgado a sentença que, 
por divórcio, 'dissolveu a socieda
de conjugal de quc fazia pnrt{· a 
mãe" (In Est. dl~ Alms Man. do 
Cod. Civ, de P. de LHe. VI, nota 1 
ao Il.n 115). 

fi - Em fundamentado ueúrdão 
de 7 de maio dc 1929 (Ardi. Jnd. 
XIlIJ:H9) resolveu () Sup. Trib. de 
Just. do Paran{l que "niio são 
adnlterinos os filhos ilegitilllos da 
pessoa desquitada, ()s quais }lo· 
dem SC'I' reeonlwcidos por seu pai". 

Nesse sentido ,iú ú grande a jll
risprudêneia da Corte di' Apela· 
ç'ão do Distrito Federal UlI'l1, dt' 
lii/'. 5tl/ã:l!I; [}3/2n:l; Ul/ll!i). 

Xa Rev. de f)ir. enconlram-se 
l,nmh('I1l pareceres no meslllo sen
tido de: IJidimo da Vt'i{ll1. 84/40; 
Júlio Tiburciu de Azevedo, 51/24Y; 
Addnwr TlWI1J'l'S, 70/2:-W. 

7·- {) proL .1>1'. Bs[clItlm lk 

illml'it/(J es{'l'(~Vl' el11 Slla cibula 
'Ohra, n,O 11;'): "O filho ('oncebido 
cti'pois (!c ter passado elll julgado 
a sPIl!ença de dt.·squile, tlissolvi'u
do 011 'tc'1'1l1iu:ludo a sociedade do 
pai ou da llltle, l'SSl' filho I~ lalllbem 
natur:d". 

E {'Ill nota diz esse saudoso ju
rista: "Na vigêll('.ia do diniLo HIl

,ll'l'iol' ao Cod" UV(' ('I1S('jll d(' 811"

f('ntar, ('IH Ipal'C'C'('1' con!rÚf'ill Ú 

doull'il1<l geral, (TIl(' (Ta Silllp!í'S
Jllente nalural o filho de lllulher 
deS(luitada, eoneebid() após hUVt~l' 

transitado em julgado o desquiLe", 



8 - Vê~se, pois, que de um ladu 
e de outro as autoridades são notá
veis. Si se procurar, daí, um jui
zo sobre a questão, invocando o 
argumento das autol'Ídades, fica
rá perplexo o jurista. 

,Mas, o Sllpr. Trib. Fed. jú Sl' 

pronunciou sobre u hipúlcse? Não 
me foi possivel achar o acúrtlüo. 
Mas já assim o rt'solveu, de acor
do eOlll a opilliüo de em·lv ... de 
CarvalllO. E' assllll quc se lô no 
acórdão daquele Tribunal, que se 
encontra no Arqlliuo .J1ldiciário 
12/14/4, o seguinte trecho: "O 
JUlZ deferiu o pedido na scntença 
de fls. 34 V., argulllcntando cOm a 
opinião de jurisconsultos COll\O 

Carlos úe Carvalho, e e0l11 11111 

acórdilo deste Trihllnal". 

Tal sentença resolvera que o fi
lho de desquitado nüo era filho 
adulterino, c, pois, podia Sl'1' re
conhecido e, portanto, concorrer 
à herança pa,tcl'na. 

9 - Quando os mestr!'s assim 
discutcm e núo se acordam, ficam 
todos com direito ele pensar livre
mente sôbre () assunto. Aliús, 
quando LIma ques.lão de direito é 
vivamcnte con.trovertida pode-se 
dizer que não ha direito sohrc {) 
caso. (Demo[JIH': Des ohrig In." 
247). Penso, pois, que .os filhos de 
pais ou mães desqlIitados e dl' ou
trem que não o seu .('x-ctmjuge, é 
simplcsmentp filho natural c pOIIe 
ser reconhecido, Para isso ha pon
derosas razões. 

10 -- .A sDciedadc conjugal ter
minn pelo desquite, amigavel ou 
judicial (Cod. Civ. ill~t. :U5 n." IlI). 

01'11, a sentenc.'a do desquite au
toriza a separação dos cônjuges e 
põe termo ao I'I.'gimc mall'imonial 

dos hells~ ('01110 

fosse di.'\.'iOlvit/o 
:122). 

si (} casamento 
Cod. Ci\'il. art. 

Assim expli('a este disposilivo o 
eminenLe Bl'uilacqurJ - CoeI. Civ. 
2/al'tigo :t~:.:! oh .... , 1): "S('parndos 
os c'tHljllgt'S, 1ol'naJ1l~se elt:,>, Ulll l'fll 

rplaç,ún :lIl oull'o. ]H'SSo,IS /':-.ll'a·· 
nhas, dt'sap<ll'l'l'{'ndo as ohriga .. 
tôes re<'Íl)J'o(,:lS, (,l'e~Hlas p('lo ('a~ 

stlmcnlo, e subsislindo, :lJH~Il:'S, a\'i 
{IIW n:1S('I't':1l1l do IIPslquiti''', 

Nilo sónu'lli" tl'rmin!l ,: sodc
dade C~)JljClgal. Assílll di'/. n Clld. 

(;i\/. ar!. :l25: "No ClISO de di .... 'õ(Jlu
Ç(JO da SI)('it'IJudt' ('onjugal por dl'S

quite :tnligavl'I". 
Dissolllç:lo l' "I'olllpilllenlo, \{'1'

luin:lIJio, cl'ssaçúo, {'xlinçúo di' UIlI 
pacto ou ('onlrato; dis'iolll(':I() di' 
sociedadt'; dissolllçúu de lll:t!l'i~ 

lIlonioH (A1l/('[l~. Vie. vlls. Iliss(l}U-
ç:10) • 

11 Si se disso!vc o eaS,lIl11'll-
lo p('!o di'Squitl', fil'allflo Os ('!ll:!o 
casados exonerados dos f!('\'I'J'{'S 
conjllgnis, I'nlre ('slt's dt~vcr(;s ('SUl 

o de fidelidade rt'ellH'oc:!. Ora, :l 

fidelidade reCÍproca é ('xigitln pa
ra o fim I[l' niio s{' "dar lugdI' :lO 
nascill1t'lllo dI' filhos ,-\llúllel'os e 
clessarlp introduzir no seio d,l fa
milia elemenl()s de Iwrpi:lua luta 
(' dcsórdem" -- (l.afayetl(~: Dir. 
de Fam" nota 1 ao § :~7). 

Si a viülação (ksse dever de fi
delidade corresponde :l pena dü fi
car adultl'l'ino " filho Ilast'ido {'lll 
consequt:nda daquela; si desapa
rece a ollrigaçúo, () dever, () el'ime, 
eoltlo se ('Ol1S(']'va a pena 'I 

12 - ,Si os c{lIl.juges desQuiLa
dos fkum livres tio dl'ver dl' fide
Jidade reciproca, t'~ porque, de 
acordo com a Ipi naLul'al, a lei eÍ-



34 ReeonheC'llI!f"lIto de filho d" (leHqulfaoo 

vil supõe que caua um possa ter 
as suas ligações sexuais com quem 
quer que seja, sem qualquer pcna~ 
lidade. A regra é essa Jjgação livre 
do homem c da mulhel', desde que 
possam, lidtamenlc, realit<1~la. A 
exceção é o dever de fidelidadc 
durantt~ a sociedade conjugal. 

PorltfUC seria absurdo que o des
quite, dissolv('nuo todos os deve
res que Os cônjuges tinham, sepa
rando os corpos, ohri;..(:tsst' cada 
ctHljllge it castidadl', ú (,olltillen

da. 

Não proíbind(~ lal castidade, ~ 

porque sahe que esta não !>(Hil' 
existjr, normalmente. 

Si, dcssarLc, permite qLl~ 0," des
quit:'Hlos tenham as suas ligaç{)cs 

sexuais, não iriu a lei supôr que 

debs não nascesse UlIl filho. 

Sendo cerLo ([LH' de liga~·tícs se
xuais podem nasceI' filhos, então 
teria a lei que allotar duas si,lua
Ç()("s imonús: a) - slIpcjr que () 

deslluitado procurasse prostitutas, 
ou mulheres públicas, afull de 
clllllpdr sua IH'ccssidade s('xual; 
ou b) -- SUpÚI' que o indivíduo 
vivcsse com outro de scx,) diferen
te, obrigando-os ús praticas llIal
lusianas, ou (~ntã() favorecendo o 
ahorto. 

Sào absurdos ti que rigorislas, 
na t.~xpressão de JOclO Monteiro, 
com sua inlcrpreta{'iio resfriti va, 
levam iI considera~'ão do espírito 
exegético. 

13 -- Si o ndullerino não pode 
ser reconhecido pela razão dI' n<10 

ir perturhar a faIllília constillli~la. 

não existindo mais esta, porque o 

desquitl' :I dissolveu, a consequên~ 
cia é que esse J'eeonlH'eilllcnlo po
de S(,I' feilo, porque }ll'r1ul'bac.~ão 

algllllla ir:' pl'oduzir em ralllilia 
que núo ~;xisle Ilmis. 

14 Por outro bulo, "atlulkro" 
ê <IlIPlll comele atlllltl'l'io. "Adul
tério (~ H vjolaçüo COIlSlIlllatla da 
ft'~ conjugal pu!' 11111 011 oulro dos 

eônjugcs". (FlIlflêm:io: Do Desqui
te, n," Ui). 

"0 adulihio se carati'riza pela 

mera infl':t~'lio do dever da fideli
dade conjugal", (/AU'. dI! ,11m., in 

Bev. da Fac. dt' Di!'. do Bit) dt.· .Ja

lu·iro). 

Adultério i.~ a quehl'a da fitlcli
d,ule nwlrilltonial (IJC/Ill., oI" eiL, 
ohs. 2 ao artigo :117). 

Ora, filho adll]tl'riIlO ê lJ filho 

de adúlll'l'cl, Si li (h'squil;ulo nau 

comete adultério, porque n:1o i~ 

ohrigado ú fidelid:lCle conjugnl, is
so ({IH'J' soh o ponto dp vista ('ivil, 
quer cl'illlinal, seu filho, n:lseido 
dC'ssa }iga~~iio, nao i~ adulterino, 
}Hll'([Ut· Sl~U pai, ou lIl:it" niio é 

adúltero. E' simpleslllenLe natural. 

1il Enlt'ndu, pois, que o con-
su}{'nle pode I'l'e{)nht'~er os seus 
filhos havidos ('0111 a viuvu sua 
companlwira, jú no I'egislo, (IUl' 

pro/llova, jú por {',"t'I'illlra pública, 

jú jlor teslanwnlo (Cot!. Civ., ar

tigo :IGO L 

Para h'gitimú-Ios, pürém, st') po~ 

derú () consult'nll' t'onseguÍ-to ea
sando-sc com sua eOIll]lanJwira, is
so depois qlH' a mor,te de sua ex~ 

lllullH'1' se verificar (Co(!. Civ., ar

ligo :2G:O. 
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Ih .. RUO'"' lUIl'll'iudol'i, 11 lU Inl",a·· 

rio dn .Julôltll;lt (·ogitou d .. , l"~'IIIO~ 

Vt'l' oH lh'ro~ (' UlltoJol dOH ('Ilr" 

t~'IiI·fo,. 1'111 gt'l'nl, logo tlrllOl", de 

fhuloN, 110 ",\rlllIh'u l"nblh'o," 

('xe'II},lu - nh'gon-ilt' _ Ih- I,ro

~t' ndotndn no t~fljtnllo do lU .. 

(~ .. nnth· do I"ul. 

{)(iutrn ",,'nu'lIlnllh- flU·l .. , luft·· 
Ih .. IIO'r 1110 ",.'In 116nu'ro .d." rn~ 

Zõ('H, t .. v(' Ol,ortunldu(lt· de ",I' 

mnnUI'NlI11' u 11111011'011 1\~N(JchH:i\O, 

r('ullhl" ('111 gl'llnd., e n.t"mor{t

'-('I nIolNt'lIIhl{'11I ~·I·l"nl. 1II'('sltllllu 

,,('lo til' •• 10Ni" SUllrt's dt, Arrutlu 

" Jlil'('rl"-tnrlndn p ... lUJOj 11 .. 1'1, 1\rJ:·~.c

ntlro e i\gt'lIor Hu ... ho"'It, IUlrU 

trntu)' d@KHl' (0 d.' OlltroH Ul'IHIlIl

tOM d., Jnh·rt~NHe lIu (·hIN!!!e. 

nal .nlrghi n H('gulntt" 1'("111'("

lIentn~ilo, f"nd .. re!:o.hl nu Nr. dr. 
OS'"llldo Arunhn, ('utno Inlll1N1ro 
(lu JUNtl1.'R, n _11101 julgAmo*" 

oportuno "eedHllr, vlHto JIIt'r um 

trlll.,,,.o filo l'UIIII)leto quilo bri

lhaotl", t"IINI"OIHlo e dhll('utlndo 

n Inntl'riu I'm todOR- OH I'It'UH 011-

l)e,'toH, 

Essa representação, que datava 
de 30 de Janeiro de 1931. estava 
a'ssim redigida: 

"Dando cumpriment.o ás dolibera
ções votadas na ,grande a'Ssemhléia 
da Associação dos Servf'ntuários de 
Justiça do Estado, realizada a 2 fi 
do corrente, no 'Palácio da Justiça 
desta Capital, pedimos permissão a 

V. Exeia. ]lHJ'<I, l'P1l01'tuudo-lln;; a 
um U'legl'ama il1sel'to no "lfl~t.ado de 
Sào Paulo", de 14 elo eOl'!'p,nh', o ({lW 

notidava a l'J'nxima publif:1H;iw de 
um denl'to do chefe do p;ovel'rlU 
proviflól'io, "m,lndulldo u(lolal', IlIll'a 
t.oda a lJniüo, n nlt'sma l1ráliea qUR 
ha vários .aIlOX é t1eg-uida no TUo 
Gl'alldn do 8ul f-' qUe Ulundu rüenUwr 
ao Arqllivo I'úblieo, pal'a, guarda i' 

{~OnRnl'Vll(:;l,(), to/tos OR Iivro~ dp J'e~ 

giflLo <>Ill geral, Os autoH da jURtiça 
local, OR IlvruK dos (a1wliãnH, e/(:,. 
delltl'o do prazo 11(~ :lO diaK, a ('onlal' 
ua data clp t'IICI~l'1':lnHmto Elos me:>
lllOX", pedimo;; pel'luis:;flO -,-- dizia
mos para f:t;~pr aR !lolulet'u,riipH 
(jlW !·;{~guem e que, "dílla vünia", 
8fH) ej)]\!l'úl'ilL~ (lqlwla i,(1éia. 

Comoçan"mot-! JI(l1' ohjn\ar, reH-
pcil()samt~1I10, que a Hll:dida (~Ill 

apreço, sohf(~ lIi10 RO ajuslal' pOI' 
igual a lorlos 0.'\ cc>ntro:'\ eomet'ciais 
do pais, de movimpnto Iprn1funda
mente vari/tvt'is, l~()mll ocorre, por 
exemplo, rom () IUo Grande tio Hlll 
e Pernambuco, de um lado, ü Riio 
Paulo n o Di;;trlto F'pdo.!'ul, de outro, 
diz de Jlf~rto ('om a ()l'ganizaçüo ad
m!nislJ'<'lt.1va dos (~stadoR c, C()nHI)~ 

p:uInlementc, at.e.nt.a cont.ra o prin~ 

.cípio, que lhes é as&!egllrndo, de pro
ver livrenHmtp () seu apal'{~lho jlllli-· 
etário, 

Não ."flO outras, de I'of:lt.o. as sá
bias palavras do eminenl.D cOllstit.u~ 

cionalista gaúcho, quand(} doutrina: 
"Por outro lado, é 1ô~."i(';n tpr ca-



da Estado autônomo os três pode
res constitucionais: executivo, le
gislativo e judiciário . .o ·governo lo
cal ~ acrescenta - conhece me
lhor as necessidades da regifw e [.;a

ba como distribuir Ü's juizes, como 
fixar as comarcas e termOs, os pra
zos e dilações, atenden·do ás distân
cias, aos meios de com unicações e 
publieidad·e, á diferença de enltura 
entre os povos e a tantos outros re
quisitos que variam de uma zona 
para outra, df~ um país colossal, (',o
rno é o Brasil" (Carlos Maximilia
no, "Comentários e't Constitulção 
Brasileira",_pg, B93)". 

Quanto. ao Iserviço público, não 
são menos evident'os as desvanta
gens qUe decorreriam de tal medi
da, a qual viria privar as partes das 
inúmeras fa·cilidados de qUo hoje go
zam em todns ns cartórins, je't í~on
sultando livremento os seus livros 
(dêles tomand·o notas e apontamon
tos para novas ,eserituras, üu para 
solu<:;;ln de qualqlley dúvidll), :bí. 
prescindindo dos horários inflexi
veis das repartiçi'íes pú·blicaR, por 
i.s.so que os cartórios, ahertos deflde 
as primeiros horas da manhft, per
manecem em funcionamento de or
dinário até as 18 horas, quando não 
até mais tarde, para satisfaz!)r a 
clientes que devem viajar ou f]ue, 
por qualquor outro motivo, t(lm IW

cesf:idade dA ser prontamente aten
didos. 

Por outro ]aflo, é sahido quo. o" 
cartórios ~ notadamenbe 0:,1 tabo
lionatos - funcionam às vezes at1.'i 
aos domingos e fodados, p,ll'a me
lhor atender á sna clientela, 

Convém ObRerV!lr, outrossim, que 
os serventulÍrios -de justiça em ge
raI, por não perepborem vencimen
tos fixos, mas custas pelo sprviçn 
prestado, raramente deixam de fun
cionar nos dias sujeitos 11 ponto fa
cultativo, comO' invariavelmente 
acontece nas outras j'epa!'tiçõcs, que 
ficam, desfarte, inacessíveis ao pú
blico, 

Ist.o no que respeita aos cart6rioB 
de notas e outros, porquanto, em ~e 
tratando d'os ofícios de registo de 
imóveis e de títulos, a pr.ovldência 
a.nunciada aeria pr.aticamente ine-

xeoquível, em virtude da interdepen
dência dos livros findo>! e üm an
damento e, "ipHO fucto", da cOl1exflo 
dOR rogistos entre si. 

Assim, os oficiais. do hipotocas fi
cariam impossibilitados: I) ,-- de 
vflrificar a existência de transcrição 
ou ins(~ri\fln anterior, de l1ln]rlC' n 
justificaI' a truuseril,:flll ou inscrição 
apresentada, ('1)1ll0 ('xig(' () H{)~ula

mento 11." ] R.!í42, d(~ ~4 dp IJez('lIl-
ln'o de 1!J2S, arl.~, 22S, 206 (' :!:H; 
I I) -- ] mpt'diria OH onciais de VI~

rij'iI:HI' ~i sôlJnt ílCl im()ve·ibl Jh ~:am 
onus ou vinclllo:! que vedl'ln a tl'allH
cl'iÇflD ou lnseriçfto Pl"O'IH)kU1, eOlll O, 
por eH'mplo, o llsofrllto, ,n dáUHula 
de inalienabilidade nu 1ll(!RlllO a hi
pote1~a, HO ('asa de pHnhol' ag I'feola, 
nho lendo o cl'edo!' 1'.olwentl[]1l IlO 
ponhol' do próprio. titulo constituti
vo dewLa garantia (Cnd. Civil, !\l't, 
7R3 n Reg, dL,tdn); III) 1111 (jO,';
sibilital'ia os anelais de verificar si 
já pst.ú iUfH:l'it.n. a 1." hipnU'('<I, :I{) 
Hpar('er~l' o Ut.uln eon8tit nt.ivo oa 2,
ou :1." (!Oü; dtnlhlR); (VI 11Il
pe-diria oS ofkinis (h~ anotar, fi már
gem lIas t.I';lllSí'ri(,:ú()~ 011 iIlSf'riIJj('R, 
as 1'efrJ'(illci,'ls I]U(~ ustnhele('t'TIl eo_ 
nexflo entl'f' 08 at.w; Jlral i(~adoH (Hl'g. 
citado, :I1't. 2:~6, Pi11":!·i,;Taf<l l."): V) 
-- ImpOSSibilitaria o::; ofit:iais de 
eel'tiCi!:ar, llOS pl'OJlri{)~ tHllllki, em 
sc>g;uirfa às ilUlCriç(lí':!, il11al () J..;'rall 
em que fiC.fllll lmH:l'ita8 as hipot()f':H~; 
VI) ._ .. - lmIlC'dil'in, om suma, os ofi
ciaiH de pl'ol,t'dI'J' àR av(\rlJat:ill'~ do 
que tratam os 11.1"1.;,;, 2{;,q l' HI'guinlcR 
do citado I1pgnla.!lH'nto, 

OR ofi(,i:tts de l'C'J..;'itc\tn do títuloS, 
por S('11 turno, l'ieariull1 illl[Jm;R'ihili
l.adílCl de anotnr à ma.rgU!ll dos rAfI
pedivílH n'gh;t.o~, Plll coluHa Pl'Ó
pda, OH rceiflO:-l di) qui1.a(:;lo (h' olll'i
ga(!Õí'~, os t Pl"l!\(),; d(~ pl'01"1"Og,lçüo dn 
con1.ratos (pspednllllí!lltn os 11(' pe
nhOl' de t.ítlllos), as aHf'raçúes IlOR 
corpos :1rlminist.l'at.ivos dot'l jOI'lla.ifl 
mat1"iclllado~, ,11'1 modificaçij(éR lHlH 
dirl~lodaH rIas associafiõe~ civis, os 
r·peonhecimí'ntoH de fil'ma~ latl(:ado~ 
p06teriormenlp em tft.nlos já regis
t.ados, os e('l'tifieadOH íle (~ntrcga de 
documentod regist.ados, a qun alude 
eXIH'eSHIUlle1l1c (1 art. 16:1 do citado 
Rog. 18.542, o tant.OH outros casos 

• 



Itl'IIJoeiio dp Al'qllfvn~ II'ort'luw,.; 

que a prática sugere a cada ln'8 M 

tante. 
Isto para não falarmOR no gra.ve 

perigo que resultaria pura os negóM 
cios das certid6eB parciah~ pedidas 
em linguagem capciosa, a diHfan,al' 
fraudes adrede preparadas, certi
dõe-s cujos segredos HÓ os velho!'1 
servent.uários e escrev&nteR de ear
tório conhe'cem em t.oda a sua mal
dade ... 

No tocante aOR autos findo~ da 
jUBtiç.a local, bagt.a atc~nder para a 
.existência ,de CatlHaS quo, por de
pendência ou conexfw, devem correr 
perante um mesmn juiz (] eilrlúrio, 
para fazer ressaltar, d~Jsde lugo, os 
inconvonientes da projetada me M 

dida, 
Assim, {l juiz, para sentenciar um 

feito nestas condições, precisa est.u
dar tamhem os aut.os quo RP IlrPll
dem à questão submelida à rma th:
ci'são, exigência que se tornaria so
bremodo difIeil estandü OH rt~st)(-lcti
vos autos no Arquivo Púhlico. 

A tl'ansferêllrln {-,:m qu,estão vi_ 
ria, adema1s, dlfieultar imenso nos 
advogados, os quais ficariam priva
dos do permanent.e malluseio df~ au
tos quo hoje lhefl Ó j'aeult.ado PIn 

todas as esel'ivanias judidDis. 
A transferência dos arf(ui\'fH~, nos 

termos anunciadm;, viria, de resto, 
colidir com praxe sensata n tl'atli
cionaI ,de que nns dá noUda o imli
gne João Mell(h~g Jurü()1', n(:Rte pas
/30 eloquente do seu "Plano clt) Re
forma Judiciária do Est.ado de SflO 
Paulo", pag's. 51: 

';Os llvros e HUtO.4 públicos são 
de proprieda.de. cIo }1]s1ado, J)()fltO Que 
lavrados e cOlls(,rvadofl POI' oficiais 
'de fé púhliea, quo s:w "órgfw,," do 
mesmo Estado, tanto qUlllltO pstipu
Iam e assistem Oi; atos das partos 
e ,enquanto pnrrnane(~em t.odos os 
efeitos dos instl'umentos <11W 618B 
lavram. 

Passados tt'inta anos, C'SSl'S ins
trumentos 'QuaRi sempre aBsunu,m () 
caráter simplesmcllln probatório, 
,como títulos pl'imol'diail::!, ,(' rara
mente permanecem COBlO Formal (lo 
Utulos permnnent,es: u:'! transmis
SÕE'S se ~Ilcedcm, <l'l selllcnc.;;l::l se 
executam, ou a prescriçfto ('onfel'e 

I.ítulo novo, ,'j'Jig ai po]' 11 llfi , em to~ 

da a part.e, de trin1a l~m t.rinta 
anulo!, os livros o autos filldos su ,'1\

l·ollu~llI ao <lt"(luivo geral". 
N:1o é (l()tllai~ salif'nUu', nllalml~ll

te, U}; j)rejuizllH quo advil'iam para 
OH ~!l'rventuárloH de justiça .(la, nfe
tiV[U:fLO rl:l.ttllPla Ilwditla, l:on!l()cida.:'I 
as gl';lnt1l-~,.; (jpspcs:t>l li qll() foram 
obrigado}; 1:(J1Il COfl'l)K n C:(l,/-ln.'l fo1'
tros, par:L a guarda dOR livros .In 
Sf:US r.aT'tôrios. 

r~st.a,~ despesutl, aliás, ec;Lat'iam 
em manifesta d(~Rpl'OpOJ'(:;1.o ('O lU Ofl 

frúgeis pl'ovelltos quo ]'('~'lU1t(l!'ialll 
para () lG"ta(1o (1<11'1 h\lHI'ôlS n eprlj· 

tli)('s pedidas pela!'! par1es, si ~olll-li

del'Ul'mOfl (I vultoso diRJ)('nllio a flUO 

seria t'ol'(;ado I) P()(h~l' Pll1>lil~o (~()ru 

0:-:; I-~ll()rm(~q pdil'fri!l;'; I' flUtlW1'OSO 

Pl'SSO:J! pnnt :t guardu ;, ('()ll~()}·va

c,'üo dos ,)rl!uivos r(,ltlli!llJ8 (l;lIi .l-,Tall

d('~j ])\(,1 róp()l(~s, COlHO li Hio di' Ja 
Tudl'o, Bf'lo Pnulll " Olltl':UL 

Jii ü,; llrCluiVOH c!OFl c<1I'I(:;l'ioo das 
('ldad('~-: I' vilas do ilJtC\r]OI' do!'! }'J8-

tOldos, ,onde< llào pxi'1tf'1lI ,1l'/luivof'\ 
púhlieos, Hf'I'iam !'('movidos JHlI';t as 
l'cspnet i VIlS C:tpitil iR '? 

Nf'sie (~[tfi(), rIJ1ll1l eOllcilb-tr () in·· 
t.el'('SHj~ tias pal'JI's I'()IH H;, tll'll)n~:if-l 
na reaU7.ltçãn (las hllfleas e n~L oJJ_ 
lf'll(;,To das {~('l'tidü('H? 

Po)' tlldo istu, Il11Sitlll0'1 l~sJ)('l'ar 
qnu V, -j'::(ria., a qlll'ln elll boa hOl'a 
fOl'am I~()llfi<ldos 0" rH'~oei()S qw' 
l'ntrmdpUl com a flas!:t tIa Jm:ti(:a, 
agirá rir- modo a í'vituJ' (!UP a idéia It 
que: vimoH :,lu(lintlo, (' qlW Lf(,o gt'an
(}'8S prejui7,OH 1ttIL1'j'<'tará ao jlúhJi-
eo, l'h(~gUP:1 tJ'<tIl,;fOI'lllal'-l'\O ('m 

J'l'!\lidac[C', .' 

Nüs ta (HJlC:dati V;l, :1 pl'(~f1ml LI m Ol'> a 
V, T<Jxcia., (~rn nOllll: da d:IN~I~ qlW 
tPJno,; a honra cle I'I'jJl'pselltar lj(~S

te IIlolllenlo, Os ll1'ote.'11o:-1 da nossa 
re.c,ppHos,t PRtillla I~ aHo apt'('(:Il, 

.Jos{· SOaJ'(·s tle" i\l'l"Ulla, 

pre};itlelltc\ da nSHiJlIlhléiH e 
l'f~la 1.0T', 

Ar~ymil'o Harhosll ~ Age .. 
nor Uurhosa, s('cl'eL{Ll'iOf~". 

(n' "O l~stado de S, Paulo", do 
1."" de fe\'ereiro de 1931). 



o imposto de renda 
sôbre vencimentos do funcionalismo 

Assinado pelo sr. presidente da 
República, a 5 do corrente, foi aqui 
conhecido, no ,dia imediatn, o decre
to-lei relativo ao impo-sto de ren
da sobre os vencimentÜ'S do funcio
nalismo, e que fHIUi publicamos, se
guido da respectiva justificação. 

Compõe-se, como fie vê, de um 
artigo 'único e aSRim está rodigido: 

"Considerando quP o ISupl'f'-mo Tri
bunal Federal declarou a ioeom-lti
tucionalidade da incirlêllcia tIo. im
posto de renda dccreta-do sobro os 
v,encimentos pago~ pelo" cofres llú
bUcos estaduais e municipalil; 

considBrando que essa decisão in
diciál'ia não commltn () intel'esse 
nacional e o lll'ineipio da divi~fío 

equitativH do 0011:-1 elo impORto, /1e
creta: 

Artigo único. ----- S:üo confinnadOfl 
os t.extoR de lei d('cl'f'tndoh p8111 
Uniào que sujeital'fil11 ao impost.o rlo 
renda os vencimentoR pngos peloS 
COfrh! públic-os esiaduai.:: P lllunid
pais, ficando flf'm {~f(\lto as t!f'dsões 
do Supremo Tribunal Jt'et!<-'ral (> (Ie 
quaisquer outr(),~ tt'ibunai::; c juizes 
que ten'ham declarado a inconstitu
cionalidade desseR 1llPsmos tt~xtos", 

Justificação -- A Constituição, no 
al't. 20, letra "o", atribuo privativa
mente á União a competIlldn para 
decretar impo,sto.9 de renda. e pro
ventos de qualquer natureza, 

Est50 comproclloirloR na. definição 
não sómente os provelltoH que POd('lH 
ser considp-rados como rendiment.o 
na acepçào flst.rita do t 0r1110, isto é, 

rendimento do eapiLal f10~t,o 11 jUI'01'l, 
mas ainda quaisqwn' olltros pl'oven~ 
tos auforidos a. qualquer titulo, in
chl':õive a remullPI':tt,;ão do tl'al~alh(), 

e portanto os veucllllpntofl p~,gos pn
los eofn,s públicos. Snhn, tndml es
ses pl'ovontos pod{~ inddll' /) impo!'lLo 
que' ti. União, e ella, apellas, é ('lHn
l)ptrllU, para df!tl'etUl', 

No ORO ilt)s~a eOHlp(~ttlldll ,1,xC'lu
Riva, fi. lJniüo tributou além cl(~ certo 
litllite todOR nR vI'l1t:inwntog l'eC'C'_ 

hid-o~; dos I~ofre;:i Ju'!lllipOR, íjUPl' (la 
UnlíiiJ CfIWl' dos Kst.adoH oU Blullid· 

pios, F;KSI-l. trihut.ação uã.o II proihida 
pelo ar!. :12, letra "o", da COllsti_ 
t 11 il;fto, 

Diz com ('fpilo ('ggf>. <lrtig'o: "IB' 
vedado à lTnifio, aOK Est;uln~; p 1l0~ 

municípios:" c) trihutnr ll(>llK, 

rendas c RPI'l'it:Ofl llllR fIos 'Jlltro,;". 
Os vpn (~i llli'T\ t 01'\ p;(,go~ !li' 1 OH Pist ;,

dOR e lUllnicípins aos HPnH fUlleion:~!

l'ÍOfl (-' pf'1o:, T{:sUulos :lOS ,,('lU l1lilgi'l

t.l'fl/los não RiU) llpllK 1111 l'nlld.aH do~_:; 

lDstado;.:; ou fim! Ulunidpiofl, aOisim 
como 11:-1O sito ht'ntl P j'olHlils rIcm 1lI1!
nidpios {' (101'1 [1~'-itad()s mo 1l1cl'oH ,Jtl
f(,l'ido~; lH~los par'Lkul:l.l''-'k nos kPl" 
vi~os flun lhf'R prestam t'w vil'! ud(~ 
(h~ contratoR (h~ Ohl'IlH ou 11 qualqol'l' 
ont.l'n Ululo, A l'üIllUIlI:'I':U;:to ;~ qtll' 
I(~m direito os fllll{"inn:'ll'io-; {lU quais
fJIUW p:ll'Li('nlal'/'1o, IHH' !o1('l'viens 1H'(>:.', 

tados ao lo}st.adn é Ul1I din,ito pah'i .. 
monJal (k...,fWS fUlI('jo!l;'I]'ins ou d(~SSCii 

pal't.i(:uLln~:'1. qlW JHI]' (,la 80 lornam 
cl'edo!'('f; do Rstarln c eomo tal lJoli~ 

(-1('1' exi~i(la, Quando )l'i!.m!a a l'r~mu
llC'I'<l(':i.n p:lga lwlos ggta-doR nu pelm~ 
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municípios, a União não trihuta al
gum bem que se acha. em. poder do 
Estado au município, mas sim quan
do j'á saiu do seu patrimônio para 
a mão. de terceiros, isto é, ela tri
buta bens e renda's individuais e não 
rendas ou bens públicos. Por isso 
o SUPI"emo Tribunal Federal lem 
reconhecido que os rendimentos au~ 
feridos na exploração dos serviços 
públ1CÜ'8 estaduais ou mUIllclpais 
pelos concossionários nesses servi
!;OS estã,o sujeitos ao imposto de 
renda. 

A in tervenção dos Estados e dos 
municípios nesfle parHeulur sú fi re~ 
clamada pela União na forma do art. 
19 da Co,nstituiçfw para execução da 
lei, isto é, pura regula)" a aneca
dação. 

E' certo que o Supremo Trilmllnl 
declarou inco'nstitueional o artil;o 
27 do decretü-Iei n. 1.168, de 22 do 
Março deste ano, pelo qual, a exem
plo do que sucede com os vonclmeu
tos recebidos pelo" funeionários fe
derais, ficaram sujeito!:l ao imposto 
de renda os vl'lleiment.09 pago!; pe_ 
]013 cofres estaduais e municipais. 

Por essa dedsão ficaria jlli-ltifica
da uma rubrica na l'eCl'ita da União 
e os magistrados e funcionàri()H dos 
Estados ,e dos Muni('ípios no ~'ozo do 
privilégio õe nfifl. pagar () im]lOsto 
de renda que só a União pode de
cretar, 

O governo não se eOnf01"ll1a com 
essa decisão, que élt: entende nüo 
consultar o interesse IHlcional p o 
principio da divisfLO equitativa do 
Ü'nus do imposLo TIa pOl'ém lia 
Constituição solução para a difieul
dade, a declal'açfw de inconstitucio
nalidade, podeuclo sm' anulada pelo 
Parlamento (al't. 96, paragl'afo) , e 
como o presidcnte da Repuhliea, por 
força do al't. lHO, detém por Pll_ 

quanto em sua plenitude a eompe
tência legislativa da UniflO e os po
deres do Parlamento, a êle eabp 
decidir em última insltlncia. sobre 
a arguição de ineoustit.ucionalidade, 
confirmando o texto de lei impu
gnado", 

Reforma 
do Registo Civil 

Si ,U :\,"I~oda~~io dos 1"i(,I'v(~ntuii. .. io~ 

I1tl Justiça do l<lstm10 dtO Suo p'auln 

nãOo JludE'sse <lllr(-'t:!f>lltal' tl'ahalho 

algum a úl\'or dos escrlvã,es de paz, 
particular ou colntivanwlltl', tor
l1ll('-se~ia, meSlllO aHHlm, (~I'(',dol'a da 

gratidão imJ)8011ecív-e! d(~,SSe,H Sf~l'vi

dores da jmJti(:a, com o geflto q\H' 

atingiu mio <I]lo,na,., 0':1 oficilÜS (lo 

Registo ,Civil do li:sl ado do Silo Pall-

10, mas tarnlwlJ1 tlf' todo () llrw·d!: [l 

.':ma. atuação fi l'I11C' , ~H~glll'a (. Hi~ 

"i!m1.{' na (jllf'~,(iio <!;l 1'(·fol'lI1a do 
Hq~.-islo Civil. 

Df' fato, a Ilotkia pSIOUl'OU, ()1lI 

S:lo l'alllo, (~omo Ullla bdlllba: I'ü

J'tL publi(~nda no jOl"ltal Midal tle 

MillHS Gerais, em pl'iu('ÍI!iO.s dp 

maio, o allte-pt'ojPto d{~ refo/'ma do 

Hegisto Civil, (:ol1l'edendo () prazo 

até 10 tio ntns!no m(',:! fiara apl'!'

sl'ntaçã,n d() su~~{'st{i('s, Vel'irieou_i,P 

desdo logo qUH pl'ntjeamelltf~ o pra

zo jú, f~'!lava !Ji-lg'otado, POiR li llotí" 
da dl!~gl~ra a S. Paulo 110 dia X, 

Ik qnn tralava, cnlr;>(an(o, n all
t8-pL'njel0, pHl'a t',HL'l,l!' n.sHim tal\~ 

to alal'lne'! 

l<:m \'''''lImO, elo :-;l'~Hilltr': ()s 

l'PgiHtOS clp naReitll('1l1os tH'rium ff'i

to,,, por intn\"médj(j da Polieiu, IJlln, 

tomando O!n (ll1pll(~ata UH dl'('lnra

t.:ij(·:-l cI0f{ iIlt,~J'P:-lRiUI()s, PlIviaria umu 

tlPHf-ial'; viai-l para (l clLriól'in {l1'o('p,lp\, 

gratuitamente ao Htl>!llnlo, J.~ llwis· 

d(~J1ois tifO dez Hno'~" todo!-l OR jivro<, 
fiJuloH snt'ianl \'I~Bl('tido8 Jl<li'a o AI'

fluivo P(J!l]jr;o. 

ViU_tl2 logo () que \'I)PI'PtlVllt:lI-LlIJl 

tais mudidas paru OH ofieiais (10 11('

giHto Civil, já ~Wbl'üeal'\'egadlJtl I'om 
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'serviços gratúitos de toda a sorte, 
os quais, aliás, têm merer:ido a 

maior 'Solicitude dns escrivãos, cer

tos do seu grande alcance sodal r: 

cívico: serviço criminal, militar e 
estatístico, sem '(~ontal' os l'cgit;tos 

de pe-ssoas desvalidaH. FJnelH:l', gra
tuitamente, os livros do l'egiRto pa

ra, a() fim de Ullla dé(~ada, quando n 

trabalho antel'iot' lhes proporciOlHt
ria os rpsultados da ex! raçào de 

certidõos, sorem o;, pfleriviies obri

gados a remeter t.udo para o l\r
quivo Público, _.- não 11a dúvida 

- seria dosagl'udnvel e prejudicia.l 

aüs oficiai-s do llegi~to Civil. 

Do nada valeriam, pntl'otanlo, as 

queixuB (bL dasse, Ri não f 08:10 de

senvolvida imediatamente uma ati

vidade u altura da situação. 'I'pv:,> 

e-ssa atitude o dr. Hnlflt!io Macha_ 

do Neto, digno pr(,;;irlPTlte da As

sociação, lloll1Guudo UlUa cOlllissiio 

para eK( \lrhtl' as medidas a lw!,pm 

tomadas, constituiria dos cscl'ivftes 
Arnaldo Leal, \Valdomil'o norges 

Canto, Sylvio Brante~ de Cas( \'0, 

A'bnCr Ribeiro Borges e o Rigllatà

rio dHet[\~ lillhas. 11'::' bom fiear 

bem cla.ro quo ,J aust,neia de et:lCri

vães do- interiol' na, ,:omiss["to foi 

motivada pelo earútcr urgentE' da 

medida. 
Fez mai!:; o dI'. Brasília l\1aehado 

Neto: telegrafou ao embaixador dI'. 

José Carlml de Macedo Soarps, pre
sidente do Serviço de Estatística 

Demográfica Moral e Política, pe

dindo o Pl'OI'l'og~H:iio do prazo pa
ra aprc:!~enta(,'i"lo de sugesü"íes, rf'ee

bendo em \'l'Hpoflta a prOllH!s:';a for
ma,} de que nada. .':leria f()i!.o S0m 

que fosse ouvida fl classe cl(~ Hão 

Paulo. 

Depois difl'so, CAtando nesta Ca
pital o üm haixudor Macedo Soal'üs, 

teVe u eomissúo oportunidade do re
lata!' lhe o qun f::W paClHaV<L. Intei
rado do as:sunto, cOTllunieou sp s. 

uxcia., illlNHat.anwnLe, CO!II o dI'. 
Hoitor Bracet, d!rntor do rui'\'l'iuo 
Sül'viço de gt:lUtt.lst,icll, dizl~nd()~IlH~ 

qUl'l uma. delef~tl(;,io de t':ocrivii.c.':l de 

S. Paulo t'stava di."llm;ta n ir' <L(} 

Hin para expor-lhe' 8uaH HugcsUíf:H. 
Demonstrando um l~,jpvad() l!spírHo 

de jl1.':lli\~a ~ uma vonLadf! iuiludivel 
(t!) acurtar, () dr. H(~ilor Hl'a(~d, rPH

pondeu que nào e~Pl!l'ur'ia no ltio a 
eomi}l:'>ii.o, lUas viria a A. Paulo, ao 

!:lC'U encoutl'(). 

Nilo havia (}úvida: 

ameaçada do t.emJ)cHta.do 

a harca 

vai rIu-
t.UfLndo agora com vent.oJ'l j'avOl'ÚVüiH 

p Ilrom is~ore;; .. 

A visil.a do tIl'. lIf'itor B!'aeel 
nüo fieara tlll\l"ead,1 ])(1)';[ dia e(~l'LH, 

ma;; pnr,] <I pl'impjl'<l Ilpurt llnidad(~. 

Nf'~~H: ítllerim, a comis,'li1.o nã/) d08-

can!'lOu: n'J1l(!tnu tir'{·nl;lres para 10- ~ 
dos (lH use!'i VfH'fl d,) ll<lZ do IG~tad(), 

p(Hulo-ofl aO pa.r da HitUHI,;LlO P jW

dindo a I'nmONt-;a d(~ 8Ug()):j(i)í..'S e (~Oll

t1'ihuiçfío l1lflt\~ri:ll. ltnunill-He dia_ 

riamente numa das salus da AHSO

ciaçii.u dos S(~rveutuúric)!:I dl~ JllSU(,~a, 

elabomndo um ltllt.e-lll'njcto que 

eO[lcili:u·:se. OA alLos illter{'S8P:-l da 

Naçíi.n com os in!.el'eS:lt~H do povo e 

dos servPJüu,íl'ios; cnmunicoll-sü !.e-

kgl'áficauwnte (:om o dI'. Tifdtor 

Brac(~t quo, afinal, como pro!netpra, 

chegou a Sã,o Paulo, ll!) dj:] 21) fie 

Junho. 
s. l~xeia. a lndof1 C'IlCnll(uu eom 

n finura do Hl"U espírito e inLeligên
('ia. lkHdo jngo, vnril"it'oIH';(>' (J1W a 

causa dOR ofi,:iais du Rpgh;(o Civil 

esta va vito1'i(),~a, pelo sonso UI' jUfI

!.il.:a n boa Vtltl(.a(\l! J't)vnlarlOH pelo 

tIl'. Ikilor Brac('t. 

Du que {'1I(fto SP l.laSHOU ti do re-
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sumo assentado para o ante-pl'Ojfl

to definitivo dnu..fle nol ida llOl"lt1('

nOl'izada aos nficiais do Hcgistu Ci
vil, em geral, pela circulaI' c}p pri

meiro de julho, 

Concluindo: houVe ameaça 

dH lui 

que, embora elaborado com boa ín

tensão, feria profundamonto os in
teres.ses da classe, Agindo com pfi

ciência, a ASí-.loeiaçii-o dos Herven-

tnál'ÍoH ele .JusUç,a (~()nseguiu conju
raI' o peri,go. Virá 11 l'pfol'llla do Rc

gliüo Civil, e()lll'iliaudo () intoresse 

pútJUCO I:um o tlo~ Ifwrvidoj'('fj da 

JIH;Liça. 

Aqui fieam r:()ll,ügnad;ls r:st:w li

llhas, JJg-Cit'<tlll,:'HH" pat';t qllo os ln

tercsHa.iloH .-;(' iam cit,tt I íficadoH do 

!lo::;ijivo It'aha!ho da A'sHo·ciação dos 

Serventual'iOH ,lo Justi(::t, (",IlI torno 

da aludida reforma, 

JUNAIS Ll~l\H] DE C..IUIAHGO 

Instituto de Previdência do Estado 

PECÚLIO FACULTATIVO 

No cumprimento de sua finalida
de preeípua, flual H. dr~ Ilmpol'eional' 

aos fundonúrioH púhlieos nst.aduais 

e ás re:spectivas família-R t.oda u se

gurança econômica e t.odo o am

paro desejavei!'l, () Imjt.itulo de 1're

vid(~ncia dn li~st.aclo aeaba de criar o 

Pecúlio Facullat.ivo, Já ~e aehando 

ahel'tas as ill;)(Ti{:ôc~ para () mos

mo. 

Trata-se de uma forma de pou

pança altamente vantajot'>a (1 aCI'r.;

slval a todos 08 servidon~s do Esta-

do, mesmo àqueles quP, por não 

exercer-em Sua função p,m earáter 

-efetivo ou pO'r .outro lHol ivo quaJOU81', 

não gozaV'am, até Bel' instituida e:,· 

sa contribuição facultativa, do ne

nhuma garantia oficial (~m rolação 

aus que dt-le!'] dopendem eeollollliea

monte. 

1\ 1 nalmüllt.e, poIs, n. todo funcionã
rio P:;l:u!ual ou lllunklpal (:TlI OXCt'

dein, euj;l ida(I(: 1:8U"CI' COntJlrf't'u

(lida (~tllt'l' dpy.oito (: dneoenta. anos 

o dil'l)it.o ,le 
C(Hlsjillllr uu! IH~l:úli() garantido J)(1-

los pode!""" llúblicuB, metliante uTlIa 

COT! t ril)\( ic:;ftn lUOllsal ('xtl'<lol'dina-

l'iamOll1 (> môdil:a, 

AM vitntag'('m; desse tlUVO :;isto-

ma };O ('31('>1111(' lamhem a {J!l111ltOS já 

contribuem pilra as caixas benefi

cente:'! estaduai/-! ou mun1eipait> an

teriormenU~ (!OnSliluidaH, para u 

MontoJlio do~; ;\1agiHLrados ou outra 

orgl1ni;r,al...~ã(). i!Wnlit-a, de l~arútel' ofi

daI. 

(~ual(llll'r dl'SSI'S funciollftl'iO:-i, ao 

pndtlio a flue e()lll~\Jl'l'l'r o!u'i).;"atoriu

lllf~J\te podPt'á ltcrn::Ie,'nLat' 11tH 1I0VO 

JjPdilio I'llcultativo, desde que II 60-
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ma de ambos não ultrapasse ..... INFORMAÇõErS l~ FOI~MAI. .. IDA~ 

100:000$000 (c'em contos de réis). DES DE INSCIUÇÁO 

Com esse plano de previdência, o 

Governo de São Paulo, 'através do 
reterid,o Instituto, não sóm8nte vem 
reforçar entre seus servidores e es
tender a tod,os êle,s a segurança eco~ 

nOmica que constitue uma, das prin

cipais bases de estabilidade social, 

mas terá contribui do, aillda de ma
neira eficaz, para eBtimular e incre

mentar o hábito de poupança, po. 
deraso fator de prosperidade indi

vIdual e coletiva, 

AiS RESSALVAS LEGAIS 

Poderão se utilizar desde já das 

vantagens rIo pecúlio facul1ativo os 

o Instituto de Pl'f~vidêneia, no 

intuito de tornur tão eômoda quan
to possivel a IUlwrição, embora re

vestindo-a ·de todos OB requisitos le
gais, organizoll impressos que, em 

número pequeno, poderão 801' tacil-
mente prNlllchldos. 

Na fórmula relativa á decluração 

da famflia doveritn ser reconhecidas 

as firIDM do contribuinte e das dua\i 

testemunha::!, exigünda üSf'IU des-

neceflsál'ia puni as demais fórmulas. 

Além àisso. o 001lt.rihuintt' pl'e

cisUJ'á juntaI' Um flo(;llmento hábil 

de comprovação do idade, eom o 

serventuários de just.iça, SüUR ~.'3- (]U{~ ten't cumprido 10das U::l fÜ'l'llIa-

creve'utes e fieis, assim como oS fun- lidades exigidas. 

cionárins do Banco ,do EHtad,o. A sucçl1.o de pl"opugallda tio InB-

Quanto aos serventuários de jus

tiça, não portel"ào consUtuir pe

cúlio inferia!' ao que corresponde n 

seus vencimentos, na tabela dos pe

cúlios obrigatórios; sendo_lhes fa

cultado, porém, 'aumen1al' seu {l('Cú

lia até o limite de cem conlos do 

réis. 

Não pnderão se inscrever 08 apo

sentados e reformados e os maiore6 

de cilleoenta alHlR, enmpuiacla 1"lf)::lSe 

prazo a idade aIl t el'ior a eÍlH.:uen ta 

anol:\. e meio. 

Os funcionários municilwis deve

rão, antes de requ8ll'er as inscl'i<;i"Jes, 

aguardai' instruções, a serem minis

tradas pelo Departamento <Iafl Mu

nicipalidades. 

titut.o, com sude 110 la.l'g() fla Mi

sericórdia n." 23, 6." andar, forn-e

cc aOB interesBadOfl <}uaiH<}uel' e~ela

}"ocimentos nne.:essário:-l, bem comO 

as fÓTmulas de inscriçi"LO. 

AS Ct)NTH.IHUIÇõl<~8 M l~NSAlS 

CORH.~S:PONl)J<JN'l"I-<;S AOH 

Pl,jC()Ll0S 

Valnos, a seguir, ,1 1:11)('la das eOll-

tl'ibuiçõe8. l'ara uliliza-la, fi iU1l")

l'essado procUJ':lrú, na Jlrimeira l~O~ 

luna, o número {~Ol"I'oHpondpntn lt 

:4ua itl:ule c, na ltll'Hllla linha, l~n

eontl'al·ú a IlWJlKaUtlafÍ(: 'lue llUY(~-

rà pagar para ecld:; l'.llulo dn ré'ill 

df' que cOllstar o pc<:úlin por é·lo a.s

colhido. 



11lIJtltuto d(" Pr«"yldf.nel" do E.tado .8 

TABELA DE CI,ASS1FICAÇXO PARA PECfJLIOS OBRIGATóRIOS 
- ----- -==-=- =---"'==--= o BENffiFICIOS .. 

D • Vencimentos ,ou proventos ------ -~----

~ mensais .;; 
1,'un('r~11 PedJlj() 'fotal • • 5 

.. 

Séries I ----, - ."- --I - -- --~ -'---1-- ---
I 

A de I 25010001 ~OO$OOO I 10 000$000 lO: 600$000 
B de I 250$000 até 312$500 720$000 I 12:000$000 12:720$000 
C de I ,312$500 até 400$000 900$000 I 15:000$000 1,5: ~jOO$OOO 

D de I 400$000 até 480$000 1:080$000 I 18:000$000 19:080$000 
E de I 480$000 até 550$000 1: 260$000 I 21:000$000 22:260$000 
F de I 560$000 até 6:10$000 1: 440$000 I 24:000$000 25:440$000 
G de I 630$000 até 750$000 1:680$000 I 28:000,$000 2H: 680$000 
H de I 750$000 até 850$000 1:920$000 i 32:0003000 :~3: !120$OOO 

I de I 850$000 até 950$0001 2:160$000 3f.i: 000$000 ;18: 100$000 
J de I 950$000 até 1:050$0001 2: 400,~OOO 40:000$000 42:400$000 
K do I 1:050$000 até 1: 150100011 ~: (j40$OOO 44:000$()()O 4 (): 1140$000 
L de I 1:150$000 até 1: 250$000. 2 880$000 48:000$000 50:880$000 
M de I 1:250$000 até 1: 350$000'1 :1:0001000 52: OOO$üOU ;)5: (j(lO$OOO 

N de I 1:350$000 até 1:500100011 3:(J(J{)$OOO 56:000S000 59:000$000 
O de I 1:500$000 até ;1: OOO$Onn 60:000$000 6;1: OOn$OOO 

._~-- - ----

lP.ec(Jlio Pecúlio l){~(:ú li" 1 )'l"(" 1-11 in 
obrlga.tório Ifal'llltativo ul!l"jg-;t(õrio I"a('nltativo 

IDADE Prp,mio 'l'rl"llI jo II IA Ilft: J'ri'11l1" PI"~lllj" 
mon!-!al POI' mCWHll 1lO1' 11)(~Il>1ill por Il)Pllsal llO)' 

1 :OOO$O!ú'1) I :OOO$O'ÚI() I :O(JI)$OIl() 1: ÜII()$O(l() 

20 
r-

$700 $S71l 36 ( poO 1 $430 ! 
21 $81<) $RHO :17 lPl0 1$500 
22 $830 ,$!110 38 1 $4;10 ($"70 
23 $8[i() $H;W ;~ 9 1$500 1$(;50 
24 ~860 $!)!íO 40 L$!J70 1$7:lO 
25 $890 $fJ70 41 1$650 1$810 
26 $11l0 1 ~OÜO t3 1$7::0 1$!lOO 

27 $930 1$030 4:1 1 $8l0 ~$OnO 

28 $%0 1$060 44 q9ln ~$llJO 

29 $!)90 1:$ (lll)!) 45 2801.0 2$210 
30 1$030 1$1:10 til 2S1:.l0 2"S:WO 
31 1$060 1$170 ·17 2$230 ~_~$,'lrIO 

32 1$110 1:$220 ·18 ~$:HiO 2$fiBü 

33 1 $150 1$270 49 2$4HO ~$740 

34 1$200 1$320 I 50 4$6:10 2$~!lO 
I 

35 1$250 1$380 
I ~c ==-c--::-=",:::=:o:=-------=o'--



44 Permuta de ofh!h." de jUHtl~n 

Exmuplos: 
Si um funcionário tiver 30 anos 

e 5 meses ou 29 auos e 6 mC3Cti e 

quiser fazer um pecúlio tio 2u con
tos de réis, verificará (flW ao alga

ri'smo 30 (idade) cOl'J'etlponderá a 

proporção de ] $l;~O - pnr conto 

de réis. Multipliealldo (,R~(~ úlLimo 

número por 20 (contos do reis) ob

terá 22$600, qUe constitue :ma con
tribuição mensal. 

Permuta 

Si um fUlldonário tiver 50 allos 

o 6 mt:~H'S, e <tub,!)/, fazor UIll lW

(~úlio flualt[ui'l', nátt porll'l'ú. purqw' 

a idade de 50 unos o fi IllÜHll>\ (i:OHl

pIelo,.,) CUl'l'l':Ol)olldl; à du fi 1 <lUH::;, 

estando impm;tlibilHado (kSda fol'-

mil rIo ser ('olltribuiiltr' do ImlLltul0, 

dr! acún]o (:0111 0'1 'arts. k, 1 I) u 20 

do d,'(']"eLu 11." 10.~9J. d(~ 111 (k ,la

nho de 1!l;{9. 

de oficios 

de justiça 

Ao contrário do quo vinha sendo 

sustentado ultimamente, resolveu o 

sr. Secrdario da JlH;tü:a (1 Negocios 

do Tnteriol' 'que o doereLo ll." ::;120, 

de 21 de julho de lfl:l1. quP I'P~ 

guln o provimento dos oficio>! ,de 

justiça, .não revogou o di~posto no 

artigo 110 dn velho Reg. li." l~::t. 

do 1892, fi pl'imeil'a organizw;;io ju

dici{lria do Efltado. De fa to, VÚl'i:lrl 

vezes opiná1'a () sr. {'o.~ta Nlnllt-Jo. 

qualld,o president(1 da CÔl'tc dr AlJ'(~

lação, que à vista do dh!IHlS!:O 110 

decreto 5120, C!'ltavmn vedadas aH 

pernlutas elltl'e Hel'V(~llt uÚl'im; (j(~ 

justiça. O sr. Paula e· Silva larn~ 

bem em vúrios casos Sl1stcutúra CI-'t><l 

opinião . .B~oram, lHH' is.'w, illd(~redd()s 

váríol,~ pNlidos d(~ }lel'lHlIl:l. 

Agora. porém, ,emn a que foI {!Oll

cedida pelo Uoverno do li~stado, 

atendondo. ao 1·(:~ftueridlJ por 09c1'i

Và09 ·das (!omal'(~a:-: de I'i\'aeicaha e 

Itapetiningn ("Uiúrjo Ofidul" Ik 

27 de ~et8mhl'O). volta-:;IO ao 1'egi~ 

llH! anterior. II11 lil·ja: "I'~' pc l'mi

titia a IJUrUluta du;! 'o [feio." de JUt,jj

('a, flllando as :wr\'o!l!.ins fÜl'(~m da 

mmmw llat.Ul'eZH, Liv(~rl'l!l igual j'('ll-

dimonto e nilO llOun:J' i!l(~Ol\Vvllilm· 

te para o. sün'i,:o JlI'lbllco a jui~o do. 

pr<:HidellÜ' da CÓI'll~ d{~ Apelaçiln". 

(R{'vista ·.Jurli(-j,j l'in 

1, llag. ]99). 

\'ul. 
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JURISPRUDÊNCIA 
o registo de 

dos filhos 
nascimento 

ilegítimos 
() (Ille di~pr)e a llel 11. 2:;'2, de 

22 de .'<ict<,mhro tl(~ 10aH. 
Em s() t.ratando de filho ile

gíUmo, uão sel'á d(~dlll'l\flo o 
nome ao pai jlí flllcddo, (\:1(

vi do Ill't. 7a do ll,e~to. 18:;,12, 
de 1028. 

Qual o cartório C'omp<'t,ente 
].ara efetuar o re~isto, segun
do n Id em upr('(:o: si o d,-, 
(~poca do nusdmento ou do re
gisto. 

M, F, C., u~ando da faculdade 
outorgada peja Lei Ft'dct'al 2fi2, de 
22 cto setemhro de l!l:1{j, ftlW pror
rogou por um ano o prazo para n 
regi>lLrl dE'> naseimentoH sem multa, 
requereu a fIR. 2 o registo de SU~l 

filha 1\-1. C., nascida a 20 de junho 
de 191'9, em Novo Horizonip, "podo 
filha nalural do J. M. C. r, lp~ílj!lla 

(sic) da l"oqu<,ren1.n, Dú. em sng1l1da 
0'5 nomes dos avós paternOfl e ma
ternos da sua filha e satisfaz onlro,'! 
requisitos leA"ais, assinanrlo ou1.rem 
a sou rogo, por ser a.nalfahe1.n, pe
ranto duas lr'st.mllunhaR, e fur.endo' 
acompanhar eSf3a petiçfto de um atl,3-
t.ado sôhre a vprarirladc do .n!r'g:l(]o. 

Na vigência da lei em apreço, >'«
rificando. que as peliçrj(~s apre'~f;nta_ 

das a juizo, aliás poueas, satisfnzom 
as exigônda:-l ali estatuidas, tenho 
ordenado qUI' se faça o regis1.o por 
simplPB de·spacho, S(lJll n0eesfddado 
de llutuação e maiores formalidades, 
evitando, aSRim, aumento de despe. 
toas. às part.e", além do si'lo UC'virlo. 
E' a providênria que vpio reCOnH'H
dar o exmo, fil', desemhargador dI', 
,Manoel Carlos, Corrogedor Geral da 
Justiça, conforme provimento publi
cado no "Diál'io Ofleinl" dn 1G di: 
janRtro do corrente ano, 

Estando, pnrém, a petição assina
da a rogo, aconselha o dr, Gullher-

me EstolHa, juiz no DiHLri1.o J'~ede_ 

ruI, no sr,u cxer:lento cRtudo da lei 
citada. publi(:ado no "Jul'llal do Co
Illéreio" de S " 22 lh~ Il(jVI.~lllbro do 
1936, qUe se t.OIHO por termo })I'I":IIl

te () eserivfio e (lUaR tC!::ltf'Il111!lha~ () 
pedido d(~ rcgi"üL 

Além d(,6~a pr()yirh~uda, acolhida 
no pl'ovimen!o acima citado, <lu HI'!' 

obHr~rvado por Simples df'!-1pacho, nu
tra il'rngularidadf' f!(\ apl'l'senta na 
Jwt.il,'i"io, ('OlHlj,{(.cnt.f' (lm f-HW a r('i~ii1-
ü11](la filha naturn.1 .h- ,I. M. (1., já 
ruIrei/lo, motivo pelo ((na] ordnll(d 
prestnHs"lll ctpelal'<I(:th:s em juiz;n a 
reqlWrl'nto, r{'giHI.:llltlo (~ Instrtnl111has 
ahona{loras, para. lIll'lhol'Ü'i-t elwlill'ü
einwntos, 

Como diz () ilustrado magi"lrndn 
di'. gstelita: 

"Na aJlli(~(l(:ão na. Ipi nova uma 
r1úvir1a rlO(]p filll'g'il", di' .g-l'illldn ilJlt~
r('Rse, I(~' qll:111dn se; lr:llitl' (1(' lli':,
SOAS nH.':wir!afl cl(' 11l1ii:o ilegílilll:1. 

Sp!~1\ndo () ltpgul:1m(~nl0 (~lTl vigor, 
niio Rerú d(~f'larnd(), mil lal hipót!~Re, 
o nomc do pai, sem qno {'Rte exprcs
~;amr~nte o anloriz·c .. compareça, pnr 
si ou pOl' proeul':lrlor, para fazer o 
rpr:onhp(>impnto rIo filho. .Düvprll 
nlP~mo n8~inar () aS~t~nt.o quP rôr 
lnvrnr]o, fn~p.}]{lO-n nl~IF~m a :lC'U ro
go 0 (~m }ln'SP1wa {h~ fluas t.PHlnnlll
nha8, si nfío fHluIH,~r 011 llfl,n puder 
fu:r,{'-!o. (Al't. 7:1), 

Será IlOs:'live[ eoneilial':I ühRer-
vtlTIria rle:'Ra norma, euja obrigato
rlp,rlflrlp nillt;l1f'1lt pll'(' ('m rlt'ly!(ln, 
com o Ristema rlo registo adotado 
na lei 2!)2? 

Cnhivnl fi qllP:ltn.O, lHJl"qun, n·ns tpr
mOR da Lr!Í, -o I'f',g-i~to, meRmo- dP,P0TI
dpnto rlo dr~spneho do juir., realhm
~P mf!rlianl(~ a:-> fllmpks declarfll;:ôes 
,do pnt.ir:iollál'io. 

Si, jloním, () rr~gisLanllo fÔr filho 
ilegítimo, nu o juiz; Lerá dr' !'xh~ir 

a intervenção dn pai, ou i'lÓ Ilolh:.rá 
orllc'nar o reglsto, omitindo o fWU 

nonlf'. Só nito dp'vf1rá, pal'üep, é dei
xar de cumprir o art.. 73 do Regu
lamento 18fi42", 

Ora, li ilegitimidade da re.giBtan
da ó confessada. pela requerente e 
sua mfw, afirmando ·quo viveu 25 
anos com J, M, C,. e, por a.ssim vl-



JurlN.prud@ndn 

ver, passou a usar o seu nome, mas 
não ignorando que, desde então, n 
meSmo era ca~ado com D. de B. e 
residente nesta comarca, o que é 
confirmado pela testemunha A., em
hora não saiba o nome da mulhcL' 
legítima, 

Trata-se, pois, de filha adulterina 
. e não natural, mas que, de qUU}cIUCL' 
forma, não pnderá figurar o nome 
do protendido pai no as,sAnt(). d8 
registo, como DI'escreve o cit.ado art. 
73 do Heg. 18,542, de 1928. 

Isto porque a lei 252 nada mais 
fez do flue proTroogar o prazo dos 1'8-
gistOR de llat!cimeulm!, por um ano, 
a contar da 8U-a vigi~llcia, is(miando 
das cominações 10.1-':ai8 os rotarda.tá
rio" e traçando rito pl'oces:mal maiH 
.simplificado que o exi.stente, como, 
entre nós, é o preceituu.c1o JLOB al't. 
495 e seguintes do OPCC do F.sta
do. De carátel' emer.gente COlHO é 
essa lei, expira_do o prazo de U111 
a!w de sua vig€'neia, serfto l'eBtabp.
lecidas as. normas pro(~(>Hsuafs ora. 
suspensas para. os rf'gistofoi :lillda 
atrasados, si aLé Ui já n:1o f'H1 iVi'I' 
em vigor o prometido Código ele 
Processo Civil e Comercial Nacio
,nal. 

Mas .as outras oxigências leg-ais 
anteriores, eomo f'Kt.a do art. 73 do 
Reg. 18.542, não foram dcrrogadafl, 
porque não, são diRPOt;içõps em con
trário. Fl eomo dispo"it,ão es,pccial 
(q ue é a lei 2:52) não ]'pvogn. a ge
ral, Rinão quando a ela ou ao seu 
assunto Ke referi!', alterando-a px
plícita ou implicitamente. 

Prw cOllseqUt'ncÍft, já sendo fale
cido o pretendido pai, o seu nome 
será omitido no rogisto a SN feito. 

Em suas d,eclarações, esclarece
ram a requerente e a registanda quo 
o naBcimento desta teve lagar a 20 
de junho. de 1919, na Fazendinha, 
distrito de Vila Sales, de'sta comar
ca. Mas ,esso distrito judieial de 
Vila Sales sómente fõra criado em 
data posterior, pela Lei 1834, de 
26 de dezembro do 1921, mas t.rans
ferida para eSRa povoação a sede, 
pela Lei 2194. d,e 19 do agosto de 
1927, (le sorte que, na época do naH
cimento, o ,cart.ório do logar per-

le!leia ::to eartôrio da l:;edc, ali de, se
guudo 1Il'PSC1'nv(' () n!'!,. 6~~ tIo Regtu. 
18.[)"!2. do 1H2H, flue não altm'ou o 
(Ul'cliLo :!Ilterior (Dto, j)RHG, dp 7 
tit' m<ll'ç() tI(\ lXgH, arLs, r;:: p 54). 
vigl~Hte !la ôpoca do na-l'leiuwnto, o 
l'egitJ10 I'UHlll'elivo H'O efotull lLO t~u .. t.ó
I'io tio IU,I:;lII' ,'m qUt' t-IVt'1' o('urrido 
o l)ul'to, dentru d(' I.) llim;, alUplillll
do-l'lo alé 60 pam OH luguyeH dl::,tan
tes da sPrlP dos (':trtt'lrlo:,( maiti d{~ :10 
qL1ih'lIll!~!l'OS o. R(qn co!rtulIiC'uç-õe;; 
I'PITovi{l,l'ias, 

Ora, Hi a lei tem pnr único eseopu 
pl'Ol'l'og:ar eSl1PS lH'aZOB, tlul'ant.e um 
ano, para que () regisLo s(;; faça. 110 
lu~at' di) IUlsd]nI~nt(), difillOlldo ul'lsim 
cO.Jn IOllito mais Il.<'prlo e Rfthodol'ia 
que o dpc!'r:!.o diLatorial 18.710, de 
lR dfl fevereiro dn 19:; I, (~om () per
mitir o l'eglstn no 11lg:u' dl~ 'rt':-;iilt~n
da Ilu l'I'gisüuulo, 110 1i'IIlPO do ri'
A'isto, --- fOl't;:ll é cOIle1uil' que, na 
üspt\dp ('111 (~Hll':'la, o I'og;i:-llu "I) I'nça 
no e<ll'tório da sôdp, 

lU('lino-mn parH (~>l:-lH d<'ll'I'rninH
I:tw, figll1'ilutln :1 lIipóte,w dI' ama
llhi'i., d:ltjui ,I muitos alIU:;, algum ill
!pl'CRRarlo POl' uma et:!'lic1ií,o {}Prlse 
l'egiflto ~nendolw ilpl~na~ a data e 
(). luga.r do uaseillll'oto. E' pvidrmt.e 
quo, 1)(>la data IJ()~I.(;l'lor à niac-:fio 
(10 novo dis1.l'ito t!P l)ntão, afaHhi, do 
mesmo tI ualqner hW-lra ou v('l'ifii~a

çãn, {-'.'-lI.ando assim de harmonia eom 
o nspfrit.o (-) a Idr:l tIa ki. 

01111'<1 dreIlIlKli'tIl('ia ,11<' }'pliwo é 
o lInIrlP "C." COlll qll(-~ prel(;ndi~ rc
gÍ'.':1tar-He a meuo!' M, Não Li'lldo :;i~ 

do eaHada a flua llli''tl' ,M. rl~, t~O!ll o 
fali\cidn J. M, f)., cum qUI'IH vivora. 
25 aliO!'!, spgundo dl'clal'Ol1, tamht\m 
!IÜO podt' P,~ttl usar, como 11.'4(1, do 
m,esmo nome, eujn direito ti autori
zado á mulh{w legitimamen1e (~ItHa

da, nos Lermos do ar!.. 2'40 do ~()

digo Civil. Sendo "Q" () IlOmp ma
tarno, com este será r(~giB1:adfl li me
nor M" sua rllha. 

Nessa conformidade, d<'!et'mill() 
,que SI) fai;a o l'ogisto, ob~el'vadas aS, 
demai6 formalidades legaIs. 

Novo Horizonte, 21 de julho de 
1 !l3 7. -._.. )<1rands('o (h~ Paula Cruz 
Ndn, .Juiz de Dirüit,(), 

(Do "lliúrio ()j'j('ial" do 1'~,'-l1ailtJ, 

de 30-8-37). 
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Reconhecimento de firmas 
o recollbet'iInt'lIto dll tlrnu' 

dOI!! ('oobrlgndu!I uAo f formali

dade eNM(,tH'luI pnra a ,"'alidnde 
da nofn l.romlNH6rln, 

i\ fnlNfdnde dn tlrmll nAo Im

por~a t"m re.lllpORN-nbllhlnde ~'h'n 

do tabellft!!, dt'H!ll' qll(' o Hl'U 1"1'

conhe('hupnfo foI f('lto fnallo 

tt'mllo d('llol", d(' ultimada 11 

trlln"n~ilo. 

SENTliJNÇA 
.. Vistos, etc. o autor, Jot-lé 

Maria Ponte,s, com fundallH'llto no 
art.° 159 do Código Civil, pr()flÔ~ 11 

presente açào ol'dinaria contra o 

tabelião Belisário Távora, para ha

ver o prejuizo tlUe sofreu, na ill\

portfLncia dt' :l: 6!J4$500, visto tOIl\O 

só efetuou o empréslIlHo tou:-itanle 

da nota pl'omissól'ia, a, fi::;, 4, em 

vista do reconhecimento que o me.';

mO' ta,heliãO' fez da ,firlUa do eoouri

gado Ricardo Jates, julgada. falsa 

por s~mtenç~l, d~ dI'. juiz .da se
gunda pJ'ctol'ia cível. 

() réu, em sua defeHa, li n.:i, ~2, 

!lega a sua l'et>polllsabilidade, Ul'Sdll 

que o reconhecimento da firma em 
questão não era formalidad·c exig-i

da pam a existência da nota pt'O

missúria e foi o mesmo feito pOI' 

semelhanru, de relativo valOl' pro_ 

bante, alegando tambem SOl' infun
dado o prejuizo do autor; poili, ape

sar de ser reputada falsa a firma 

de um dns coohrigados, subsiete n 

vínculo obrigacíonal em l'ela~ã() llO 

emitente e ao prilUpiro avalista. do 

referido título. Na dílação as part.eb 
prelstaram depoimento pessoal (_~ 

procedeu-se a exame peridal da fir

ma de Rieul'do Jates, constante no 
laudo de. fls. 53 e seguintes, tendo 

sido oferec,idas ruz()e's finais, res

pe~tlvamente, a 'flfl. 61 e 64. 

Atendendo, porém, a que o 1"e-

conhecimento da firma (l{)~ I'oobrl

gados llfw é condição Oftl-lcnei<ll pa
ra a validade da. nota llroll1 LicU)l'ilJ, 

cuj(}~ requisitos estilo ellumürados 

no art," 54 da Jf~i 11." ~.()44, de :11 
de d(~Zf'Ulhl'{) d(~ lHOS, I<~ IllPSIllO, 

na hipótes(~ u"'Ub-jIHIi(~t,,,, niio Hn po

de aeeiLar 11 aleg'ac.~iio do altl0l' tlp 

que "ó realizára ti. l]'au"al,~il() tYlIrlo 
('lU vi~l,l o 1'1~(:()l1hf'l:imf\llt() na fir

ma do a~'aliHtH Hit:,ll'(]O JllI.PH, por 

clllanlo a ()Jlorat:~LO tlP crcLu,'u'a t:m 

21 de llovPllIhro de J 92[1, {'1)1ll0 !·H~ 

vê da datn_ rIa ('llli"siLO do título, 

e só qUIlHi um mós dopois, isto é, 

em :!J dl' (lPZl'lllhro dl' lH~r., fôrnlll 

aiS finna:; dos aVilli:1ÜIH I"l'cunhpeidas 

poJo tabclii"lo Belis:ll'lo Túvol'u, 

Mas, atlmHindo, para <l1')..!,'UItWH .. 

Lar, qu'e a referida promissória, ape~ 

sal' de emitida 'SúllIcnle lllaiH I.al'd(~, 

com o l't'colllwelnu'uto das rli/,ul fir

lllas, motivou 1\ tl'ilusação, ('UllllwtiH 

entüu ao au10l' provar cHta eil'eullS

tánda, o que ab.'lolutnlllentu Iliio 
fez: ,Julgo, ú visla do ('X posto, 1m
proccd()I1[(\ a ill.:ilo (' (:()lld{~110 () :tu-

101" 11as eIlHtHH. I'. L H, -- IUo d{, 

Janeiro, lO de ahril d,) 19~7, 11'. 

de Bal'ros Darnlto." 

ACO'ltH,\O 

"Vistos, I'pla!ado}-\ f' disculidmJ OH 

autos, acúrdüo 0,,\ juizes da U·reeil'H. 

Càmal'a da (~ôl'te dí~ Ap(~laçilil ("f)_ 

nhecel' da npplaçfw por tpt'mo, a 

1'1'~, 75, L~ á lllPtHllH IIp!~at' pl·ovinH~n. 

t(), para eOllfirmal', pOl' sem; fundu

melltoa, a f,wnloUi;a apel:ula, {IlH~ 

lwm decluiu li hipM0se dos auto!:!, 

CustaR- pelo apelalltp, Hio dp .Tane-i
l'O, 6 rln s{'U~1I1hl'o dp 1925, Sa~ 

J'aiva .JunjOl', - t\lh'("do Itllsst'l -

CO!-jta Hilwiro - ('olart·s Moreira -
I~eopold() I.lma - fluto 1·'Ol't('H", 

(na Ikvist.n t1~ .Jul'bl(,rudênein, 
v. I, J), 171). 



JUl"hiprullên<>lit 

A distribui~ão dos feitos 
simulados 

Não elevem ser distribl1idos os 

feitos clue tenham aparência ele 

simulados e as petições que não 

venham subscritas por advog-ado, 

devendo o distrihuidor cumprir 

a medida determinada pelo art. 

77, ~ 3.o,da lei 2.222, de 13 de 

dezem hro de 1927. 

Os escrivães elo cível desta 

Pinto do Amaral, Juiz da primt'i· 

ra vara civel e -corregedor per

manente do l." c1istrillllidor, 1"CI.:O

Illenc1ott-lhc que tOJ1lasse as pro

vidl'l1cias de direito. U integro 
magistrado, a]>('lS lia ver inforllla

do, por S11a dderlllillaç[[O, aque· 

le ftlllcion;'l1·io, exarou 110 proces

,,",(J a scg-uintc <lC'risfto: 

U /\ tendendo ;t rl'prl's('nt;H;~~LO d(~ 
fls. 3, (' t(>11do Clll consideração 

a in formação reiro, mando <:,Pjam 

canceladas as rlistribui,{x:s, na 

forma da lei. 

EXl~eça-sc portaria, dctcrmi* 
11<11100-S(, a mlo distrihlliçãu d(' 

ieitos (jUr' tCllh;!111 apar(~nria de 

SiIllltladílS O!1 de p{'(i(~(-i('s fjac 

llão vC'nham suhscritas por ad

vogaelo, (> rccomcndaIfHlo-sC' ao 

sr. distribuidor o cl1mprimellto 

da medida determinada pelo art. 

77, ~ 3." da lei n. 2.222, d" 13 de 

dezc1l1hrn cle 1927. São Paulo, 
5- V -1931i. .~. Osvaldo Pinto do 

Amaral". 

:(. !\ transfcr(':ncia de 

imóveis, feita 1)('10 !'iúcio 

cicdade comercial, str, se 

1WTIS 

torna 

comarca, na sua grande maioria, 

reprcsen taxam ao sr. Corregedor 
Geral da Justiça elo Estado, soli

citando uma providência no sen~ 

tido de ll~io se distri1>uircm aos 

seus cartl')rios feitos simulados e 

petições nào assinadas por advo

gado, como tem sucedido ulti

mamente, em cUl1sequência, tal
vez, da extinção da taxa judiciá

ria. ] untaram os subscritores da 
representação doze pctiçe!es dis

tribuidas no meSlllO dia e, por 

certo, nu mesmo instante, sendo 

todas ela mesma procedência, 

obedecendo ft mesma redação, 

em nomes diferentes, requerendo 

uma ação especial contra a 1111~ 

nicipalicladc de S. Pa111o, l' assi

nadas por uma única pessôa in~ 
teressada, que não teve, siquer, d(~finitiva c regular depois de 

a preocupação de difcrençar os OtltorRada por escritura pública 

.caracteres das respectivas firmas! e transcrita no Hcgist-o de 1 mó-

o sr. Corregedor Geral, envian
do os papeis ao sr. dr. Osvaldo 

veis. (Hev. 

27-127), 

elos Tribunais, 



Jurifi:prudêncln .... 

Os feitos Judiciais e os 
contadores 

DECISAO DO M. JUIZ DE 
DIREITO DA ,I." V AR.A Cí

VEL DA CAPITAL 

N em todos os feitos, de 
acôrdo com a lei e tambem 
por medida econômica em 
favor das partes, quer de 
tempo, quer de dinheiro, de .. 
vem ser remetidos ao con
tador. O Regimento é cla
ro, exigindo que se faça a 
conta de custas em autos 
"para sentença definitiva", 

"Vistos e examinados estt's au
tos de reclamação, Idirigida ao 

exigindo que se faça a conta de 

custas l~m autos para sentença 

definitiva (ar!. 21). E, a fiscalí~ 

zaç:LO, a que aludclll 0:-; reclaman
tes, tem logar no tucau te ÚS C1IS" 

ta,..., dos a11tos s11jeitos á conta fi
nal, ordellada pcll1 .art. 21 (v. 

art. 23). çJuanto ús (!tlllais, o 
caso e~t(l previsto pelo acL 26 

<10 tlH'S1l10 f{('~itlH'nto: "Da {'xi

.t.:'l'llcia OH percepção de salúrios 
ill(kvidn~ ou ·ex,'(·ssivo:>, alrihlli

da aos {'scriv;[e,c; t' mais (,nJprq.~a

dos t· oii·ciai", p()(h'r;'t a p;ulc re 

correr para () resp('ctivl) jl1iz, por 
;;illlplc~ pl'tiçilo, Ouvido o ftl1~ci()

nário, no prazo de -1-,~ hora;;, cll'ci,

dir;'l o juiz dt' plallo {' selll recurso 

sr, desem bargadar - cOlTl'g-l'dor alg111ll ", f\ cr('~C(' q 11 (' arisca 1 i za·· 

geral elo Estado (' pur {'ste reme

tida ao meu Juizo, para os fins 

convC'llicntes: 

A' vista da informação dos 
serventu:'lrios sujeitos A lll·inha 

correição, nenhuma providência 

t('nho a dar e mando sejam os 

antos arquivados, oficiando-se á 

Corn'g-ccloria, com cúpia do pre

sente de;.;pacho c da rderida in

formaçào, /\ léI1l ele vaga, a recla~ 

mação do~ C011 t-adores ahrange 

feitos que, de acôrdo com a lei 

c tamhcm por mcclida de ccono~ 

mia em favor das partes, qllC'r de 

tempo, quer de 'oinheiro, não .ne
vem ser rcmctitlos ao contt'l}(lor. 

O H.egilllcnto ele "Custas é claro, 

(,:ã<1 não ('SI:'1 .'i{\t'Ill'IJ!(' :t t'argc. dos 

n)Btadore~, lHas t:lmlwtn dos prú

prios j1\i7.('s, ex-vi do dispn,c_;lo 

110 art. 28, ~ único, c!n 1llcsmo 

!<cgi1l1C'l1tO, 

.s~o Pn.nlo, 2ó de /\g-nsto d(' 

1935 .. ~~. Oswaldo Pinto do Ama

ral". 

q. .\s clúttslllas i11lprt.'ssas. ('OlIS 

talltt',o.:. d.1 folha ql1(' faz cor

po ('()!T1 a ·cnT1\'('IHJin prillcipal, 
ohrigam as parte,.;; contratantes, 

desele fJlH', por uma rcfer(>]]cl<L 
explícita e for1l1al da convenção 

principal. ficaram illcorporada~ a 
esta, ('I n{'cisóes", l\lanllcl Car

los, p. 19R). 



Ju .... prud8nela 

o escrevente que abando· 
na o cargo não pode 

ser reintegrado 

Mandado de segllral1~'a n. 1.J 02 
~ Agravante: Nestol' Borges -
Agravado: Exmo. Sr. DeseHlLarga~ 
dor CDrregedor (ieral Interior .. -
(1." Ofício). 

ACÓRDÃO 

Acórdào em sessão plC'núria do 
Tribunal de Ape1a~'.ão, vistos, rc~ 

latados e discutidos êstes autos de 
mandado de segurança n, I.H)'2. da 
comun~a de São P,nIlo, <'~I11 que 
cidiu não pôder ('le voltar ao <.'~ 

impetrado u Deselllbargador Cor~ 

ngedor Geral da .Iusliç'.a, negar o 
mandado, 

Hequl'reu o impetrante () pre'" 
sente mundado de segurança e()n~ 

tra o alo do Sr. COITegédor (ie
ruI que, em gl"au de recurso, de
cidiu não púder l'le voUar ao 
exer{'ício da flllH.~ão de escreVl'nte 
do eartúrio do Hegislo de Titulos, 

onde fnllJulhal'H, pOI' hav('r :dmn
donatlo () c.argo. 

() pedid<l roi de\'idanH'l1le pro
cessado, t('ndo sido ouvido o SI', 

Procurador Geral do Eslado, QUI' 

opinou pelo seu indcferilll('nlo, 

EI1l sua ,'('sposla de fls., propü(' 

a Proeurudoria Judicial do Es1ado 
não se tome eOlllwcimento do re
curso, por se traL,ll' de aLo diseipli~ 
nar, con.lra o qual núo (' ca!Jivel () 
rl'médio (lo mandado de seguran

ça. 

O Tribunal repele a prelilllinar, 
Não se traia d<.' pena disciplinar. O 

Corn.'g('dor Geral podia, pela tal· 
ta de Hssiduidalh' e pelo nfasta
mento tio illlpc'lnmle, apJl{'ar !lí"

nas, mas o fato é qm' não as apli~ 
('.ou e apenas w'gou pI'OViIlH'1I10 a 
UIIl I'eeurso inkrposto da dceisào 
do COITl'gcdol' PCl"Illant'nte, que 
considerava ahando!lado ti e:lrgo. 

1\'0 llll'l'i!o, l1('ga () lIIandado, lH'~ 

los fundamentos do Ik"'P1H'1IlJ e da 
resposta do SI'. COJ'I'l'getlol' Geral. 
Aliús, Il'al,HH' mais de queslúo de 

falo que d(> dir{'ilo t' lit'IH.'ndl'nlt', 
porLanlo, de provns ineolllJwlívr-is 

eOIll a nalureza do !H'tWl'SSO ,til) 
mandado dl' SI'glll':lJ1~°:l. i\IC:°lll dis
so, o illlJwtl'alllc Plle('l'l'a slla lH'li
çúo com o ]Jl'dido de lIH~ ser assü

~lIrad() o dircito de voltar ao exer
t'Ício, 1I;.lj) do t~<lrgo de qU:lrlo 
('sel'('v('nle que ('nli1() n,('r(~i;l, Illas 

do de prilllt'iloo <"S('j·l'v<.'Hk, posto ,!ú 
li ouiro l'l'rten(~ia IH'la llU\"i1 ('1<1:-;

sific:u:üo aprov<lda, aliús de 
llIodo h'gl.ll pelo l'nlüo CÜ1Tcgedol' 
Pi'r111:11ll'1l1l', llOk Ilt'st'lIlh.n·g;.ltlor 

Aki(les Pel'l'ari. 
A legalidade dt'ssa nova elassifi

ea~~ú() é inqu('sliollHvt'I em I'al'e ,lo 
,lispI)sto no t!('crclo :).12B. dp l!Ji~l: 

lllas st'ja COlllo fúJ', (jUl'I' fossl' () illl
petranle pl'iull'iro, (}1Il"O «uarlo t'S~ 

cl'pvenk, de (jualqIlP!' forllla se de
y('ria nrgar o Illantlado, porqtw a 
vI'rdatle l' que (,dt, ahandonoll o 
cargo, 

Alud(' ainda o J'('qlH'l'l.'llle fi 
qUl'slüo de' Vl'IICillll'ulos, Illas tal 
qllestüo jil IIw foi tlesl'avOI'avc)+ 
lllente deeidida em açiio (~()nten

cirJsa qUt', e01l1O C:' óhvio, c01lstitue 
<,ousa julgada t' )ll'ldlldica n pedido 
til' mandado til' segllrança, sendo, 
alifJs. de notaI' (lLll', pel.o cilado 
!lendo 5.129, artigil J5. podiam 



os vencimentos s{~r ulterado~, puis 
decorridos já estavam três anos da 
primeira fixação. 

Em SlIllla, t!esd(' que abandonou 
o cargo, não ha que vil' agora (I 

impetrante invoear os arligos Hi9 
da Constituição de 1!1:14 (' 15fi da 
COllslituh;,ão de lU:n, a propósito 
de estabilidade no cargo (. de for
malidade de processo discipnllul' 
e administrativo. 

OI 

S~'i() Paulo, lO de junho dp 19:i9. 
Achilles Ribt'lru, p. _.- AI'I1Ullulo 

Fairb/1I1k.<;, I'clalol'. Tll. de To
h'do Pha, Paulo Colombo, (;{Jwes 
OlilJcira, Antão de M01'flC!'. Macedo 
Vieim, Mllllllcl (Jarl/dl'o, .I. M. (;Oll

ZG{Jll, Leme da SUpu. CI/IIha CiJ1~ 

Im, A .• eeral' Whituk('f', MUIIIII'I 
Cal'los, \T. J>l~llt('(ld(), Moriu Pi/'l',~. 

Paulu PassalaqlUJ. 

Denegam () mandado impetrado, ())o "J)i.,lrill Oficial" do Estado, 
Custas peJo illlpetrante. de 1,1-7-39). 

LEGISLACÃO 
DECRETO N.O 5.120 -- DE 

21 DE JULHO DE 1931 

Jh'J;'uln o IU'o\'lnll'II'U d01'O ut'i

(·jn~ ti ... JIIH-fh.'ll. 

Art. 1.0 -~-~ Vagando algum 
ofício ,de justiça, inclusive o de es
crivão de paz e oficial do regis
,to civil. o presidente do Tribunal 
de Justiça, logo que receber do se
cretário da Justiça a comunicação 
da ,existência da vaga. anunciará 
por editais a abertura de concurso 
para provimento do cargo. 

~ único - Não se incluem en
tre os cfíeios de justiça, a que se 
refere este artigo, os 'cargos da se
cretaria do Tribunal de Justiça. 
cuja nomeação será regulada pelo 
Tribunal. nos termos do artigo 53 
da Constituição. 

Art. 2.° - O prazo da inscrição 
dos concorrentes será de trinta dias, 

, 
a contar da primeira publicação do 
edital no "Diário Oficial" do Es
tado. 

Art. 3.° -~- Só poderão inscre
ver-se (I): 

I -- Os serventuários e e~creven·
tes habilitados de ofícios de justira 
do Estado. da mesma natureza do 
que estiver em concurso, com cin
co anos, pelo menu:" de d etivo 
exercício na escrivania ou serventia. 

11 Os doutores (' bacharéis 
em direito, que tenham exercido 
efetivamente. no E~lado, durante os 
três anos anteriores. a advo{~acia. 
Cargo do Ministério Públic(~, de re
presenta<:ão iudicia! da Fazenda ou 
da Magistratura judicial. 

~ único Não poderão inscre-
ver~se os parentes, at{~ n segundo 
grau inclusive: 

a) --" do serventuário anterior. 
ou de outro serventuário de justiça 
da comarca em que se der a vaga. 



exceto quanto ao anterior, si a va~ 
ga ocorrer por falecimento (2): 

b) - dos membros do Tribunal 
de Justiça, do Ministério Público, 
do juiz ou juizes da comarca a que 
pertencer o ofício vago, do chefe do 
Poder Executivo da União, do Es
tado ou do Município, dos minis~ 
tros, secretários de Estado e dos 
membros do Poder Legislativo, da 
União, do Estado e do Município. 

Art. 4. ° - Consideram-se de 
igual natureza, para os efeitos do 
artigo 3.°, n.o 1. os ofícios de jus~ 
tiça que tiverem as mesmas atribui~ 
ções. 

§ 1.° - Podem, entretanto, COn
correr: 

I - O secretário, os chefes de 
secção e os -escritura rios do TI ibunal 
de Justiça a qualquer ofício de jus
tiça. 

li -- Os escrivães e escreventes 
habilitados dos cartórios do Tribu
nal de Justiça a qualquer escriva
ma. 

III - Os escrivães e escreventes 
habilitados do juizo de direito, em
bora de varas privativas ou espe
ciais. a qualquer cscrivania. inclu
sive as do Tribunal de J mtiça c do 
juizo de paz. 

IV -- Os ~erventuários e escre· 
ventes habilitados dus ofícios qUe 

tiverem anexos, a rJualquer ofício 
correspondente a um de:;ses aneX03, 
e reciprocamente. 

~ 2.° --'~ Para que os serventuá
rios, escreventes c funcionários men
cionados no parágrafo anteceden
te possam concorrer é necessário 
que tenham mais de cinco anos de 
efetivo exercício nos seus car~:(.' 

~ 3.° -- Soma-~e, para () efeito 
do parágrafo 2.°, o tempo de exer-

CICIO nos diversos cargos menciona
dos no parágrafo 1.°, quando o 
candidato tiver servido em mais de 
um desses cargos. 

Art. 5.° - O requerimento para 
a inscrição será acompanhado dos 
seguintes documentos: 

1 -- prova de ser o candidato 
brasileiro nato. filho de pai brasi
leiro. ou ilegítimo de mãe brasileira, 
nas condições do artigo 69 da 
Constituição Federal; 

2 - prova de estar o candidato 
no go-zo de seus direitcs civis e po·· 
líticos; 

3 - titulo de nomeação do fun
cionário judicial, do ministério pú
blico, serventuário ou escrevente ha
bilitado; 

4 - certidão do rcgisto do diplo
ma de bacharel ou doutor em di~ 
feito Oll da p;:ovisão de advogado, 
no Tribunal de ]usti(,:n e nas CO~ 
marcas, onde o candidato exerça 
ou tenha exercido a advocacia; 

5 _ ... _- prova de exercício do car~ 
go ou da adve-cacia, pelo tempo 
designado no artigo 3.°; 

6 - prova de ter o candidato 
cumprido as suas obrigat.;õc5 refe
rentes ao serviço militar ou estar 
d~le isentü; 

7 - . atestado de capacidade fí
sica e de não sofrer o candidato de 
moléstia contagiosa f"lI repugnante, 
cxpediJo pelo médico designado 
pelo presidente do Tribunal de Jus· 
tiça; 

8 -- -. prova de não estar o can
didato incluído na proíbição do ar~ 
tigo 76 dO' decreto n." 123. de 
1892; 

9 - folha corrida; 

10 _.- carteira de identidade. 



~ 1.° - o candidato poderá 
apresentar ainda quaisquer docu
mentos ou trabalhos que lhe abo
nem o merecimento. 

§ 2.° - N a petição. o candida
to indicará nominalmente todos os 
JUizes perante os quais tenha exer
cido a advocacia ou função pú
blica. 

Art. 6.° - A' medida que as 
petições lhe forem apresentadas, o 
presidente do Tribunal de .J ustiça 
solicitará dos juizes indicados (art. 
5.° ~ 2.°), do corregedor geral, 
dos corregedores permanentes, da 
secretaria de Justiça, do presiden
te do Instituto de Advogados, assim 
como de qualquer juiz perante o 
qual tenha servido o candidato e 
por este não mencionado, informa .. 
ções reservadas sobre a idoneidade 
moral e intelectual de cada candi
dato. 

~ único - As informações só 
serão comunicadas ao Conselho 
Disciplinar da Magistratura. Em 
seguida á classificação dos candi
datos. serão lacradas e arquivadas. 
só podendo ser novamente abertas, 
si o candidato inscrever~se em outro 
concurso. 

Art. 7.° - Findo o prazo da ins
crição. e obtidas todas as informa~ 
ções a que alude o art 6.°, reunir .. 
se-á o Conselho Disciplinar da Ma
gistratura. para examinar os pcdi~ 
dos de inscrição e designar dia e 
hora para o início do concurso. 

§ único - Serão eliminados os 
candidatos que não tiverem junta~ 
do os documentos necessários. assim 
como os que tiverem cometido omis~ 
são culposa ou falsidade na indica~ 
ção a que se refere o artigo 5.° § 
2.°. 

A.li. 8.° - Lavrar~sf'-á ata das 
reuniões do Conse1ho Disciplinar da 
Magistratura. realizadas para os 
fins do artigo 7.°. 

Art. 9. 0 
- O concurso será pú~ 

blico e prestado perante uma Co
missão constituida pelo presidente 
do 'T"ribunal de Justiça, que a pre
sidirá, do corregedor geral da J us
tiça e de um advügado, d"~ignado 
para cada (,oncurso pelo Secretá
rio da Justiça (vide nota n.O 3). 

~ unica ,--- () nwmbro da comi:-;
são que não cOlnparecer será subs
tituido, no concurso, por um dos mi
nistros do Tribunal de Justiça, de:;i-
gnado pelo presidente do Tribunal. 

Art. 10. 0 
- O cüncun-;o consta·· 

rá de uma prova escrita c outra 
oral. 

Art. 11.0 
___ o A prova escrít3, que 

os candidatos farão em conjunto, 
consistirá na redação de ofícios, 
editais, certidões. autos. termos. ins u 

trumentos e escrituras, na organiza
ção de contas. cálculos c ratei-os. e 
na exibição de qualquer outro ato 
do ofício. 

~, 1.0 
--- A prova escrita. cuja 

duração não poder.í exceder de 
duas horas, serú realizada. indepen
dentemente de pontos. perante a 
Comissão. que formulará as ques
tões a resolver e determinará quais 
as provas que deverão ser datilo~ 
grafadas e quais as que serão pro
duzidas em manuscrito ou autogra
fadas. 

~ 2.° - No julgamento da pro
va escrita, a comissão atenderá 
não sómente aos conhecimentos pro
fissionais revelados pelo candidato. 
mas tambem á ca1ig~'afia. á orto~ 
grafia, á redação e á rapidez da 
escrita. 



.. Legl.laçAu 

§ 3.0 
_ O candidato inhabilita

do na prova escrita será desde logo 
excluido do concurso. 

Art. 12.0 
- A prova oral con

sistirá em arguições práticas. pela 
comissão, sobre os diversos atos e 
serviços do cargo em concurso, e 
durará de vinte a quarenta minutos 
para cada candidato. 

§ único - As questões serão for~ 
muladas no momento. independen~ 
temente de pontos, pelos membros 
da comü;são, na órdem e durante 
o tempo determinado no ato, para 
cada um. pelo presidente. 

Ar!. 13.0 
- Cada um dos três 

examinadores atribuirá uma nota á 
prova escrita e outra á prova oral de 
cada candidato. A nota será nu~ 
mérica. equivalendo: 

a) zero. á prova núla; 
b) um, á prova péssima; 
c) dois. á prova má; 
d) três. á prova sofrível; 
e) quatro, á prova bôa: 
f) cinco. á prova ótima. 

§ 1.° -- Não terão ingresso á pro~ 
va oral os candidatos que não obtiM 
verem. na prova escrita, a média de 
três ou superior. 

§ 2. 0 
-- Considera~se reprovado 

o candidato que tiver média inferior 
a três em qualquer das provas. 

Art. 14.0 
- Terminadas as pro

vas, a comissão, em sessão se,ereta. 
classificará em primeiro, segundo e 
terceiro lugar os três melhores can
didatos. dentre os aprovados. aten
dendo nessa classificação, não SÓ~ 
mente ás médias alcançadas nas 
provas, mas tambem ao mereci
mento comprovado pelas informa
ções. documentos e trabalhos a que 
aludem os artigos 5.0 e 6.". 

Ar!. 15." - Os autos do con
curso serão remetidos ao Governo. 
que nomeará um dos candidatos 
classificados. 

R 1.0 - Constarão dos autos as 
provas escritas, cópia da ata do jul
gamento, um relatório circumtan
ciado do presidente do Tribunal e 
as atas das sessões do Conselho 
Disciplinar da Magistratura. refe
rentes ao concurSD. 

Art. 16. 0 
--- No ca,o de igual

dade de condiçõe:;. serão os ser
ventuários e cscrt~ventes preferidos 
para a nomeação. (Vide nGta 1). 

Art. 17." --- Si nenhum funcio
nário, advogado ou (~screventc con
correr ou fôr admitido a Ínscrever
se em concurso, ou si nenhum dos 
inscritos fôr cla~sificado, abrir-se-á 
segunda inscriçe'io, na qual se ad
mitirão quaisquer candidatos. res·, 
peitadas as incompatihiliJades es
tatuidas por este decreto. 

Art. 18.0 
- '-- O prazo da segun~ 

da inscrição será tambem de 30 
dias. na forma do artigo 2. 0

• 

Art. 19.0 
-- O pedido de inscri

ção será acompanhado dos doeu· 
mentos a que aludp o artigo S.o. 
numeras I. 2. 6. 7. B. 9. 10. e 
maIS: 

I --- De atestado de idoneidade 
moral. subscrito pelo juiz de direi
to da comarca em C!uc o candidato 
seja domiciliado. ou de qualquer 
dos juizes onde houver mais de um. 

II --- De prova de ter o candi
dato exercido uma profissão ou 
emprego no Estado, durante cinco 
anos, seguidos ou não, anteriores 
á abertura da inscrição. 

~ unico --- O candidato poderá 
apresentar. ainda, quaisquer doeu· 
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mentos ou trabalhos que lhe abo
nem o merecimento, 

Art. 20.0 
- Findo o prazo da 

inscnçao, proceder~se~á na forma 
do artigo 7,°, 

Art. 21.0 
- Si nenhum candi

dato fôr inscrito ou classificado no 
segundo concurso, o Governo pro~ 
verá livremente o cargo, exigindo, 
entretanto, que o pretendente satis~ 
faça o estatuido no artigo 5.°, ns. 
1, 2. 6. 7, 8, 9, e no artigo 20.0

, 

n.o 11. 
Art. 22,0 --~ Os ofícios nova~ 

mente criados serão providos livre~ 
mente pelo Governo, podendo a 
nomeação recair em que nãc te~ 
nha os requisitos necessários para 
a inscrição no concurso, ou esteja 
sob as incompatibilidades estatuidas 
pelo presente decreto, desde que o 
nomeado seja hra~\ileiro nato ou 
esteja nas c:ondições referidas nO 

artigo 5, n.o I. 

DISPOSICOES,TRANSI
TORJAS 

Art. 23.0 
- Não se aplicará 

o presente decreto no provimento 
dos ofícios que já estÍverem vagos 
por ocasião de sua publicação. e 
serão observadas as seguintes 
condições para a nomeação dos 
respectivos serventuários: 

a) - quando já houver concur~ 
60 feito, será nomeado aquele can
didato dentre os classificados, que, 
á informação do respectivo juiz. es
tiver exercendo a contento a serven~ 
tia. Si nenhum dos candidatos es
tiver nesse caso, o Governo nomea~ 
rá, a seu alvedrio. qualquer dos 
classificados no concurso; 

b) - quando o cargo não tiver 

sido ainda objeto de concurso, o 
serventuário será nümeado, :Iivre~ 
mente, pelo Governo do Estado. 

Art. 24.0 
-- Este Decreto entra

rá em vigor na data de sua publica
ção. revogadas as disposições em 
contrário. 

S. Paulo, 21 de Julho de 1931. 

João Alberlo Lins de Barros 
Florioaldo Linhares". 

,(1) l\-1odifkn·,I,) pelo ar!. :1." (lo ,lt·
,.rpto n." lli'.:l.-,;l, dI' :!:I-ti-l~l:l~!, ,HjIIlH
ti' ]llIlo!i{'iH]IJ. 

(~) rtl'v'lg"a!/O }lt!O <lrt. I~.~ dll dn
ITl'to Il." ii,!lll!i, ,I!- :~r.-:!-;:r,. quI' 110.11' 
Illlh\i<'a)llOO1 

(:1) 1\ltt,I';,do JI,d" ar!. 7." .IH 01," 
er,('to 11." fUJ:;~l d'< ::·1-1-3S. Vuhlil':l<ln 
Ino ]JrH;Pllt.-; I)Ulll('j"Il oIl':'la r~"vi~i1:l. 

DECRETO N.o 6.986 - DE 
25 DE FEVEREIRO DE 1935 

UI'",nlu n 1I(I"u·n~.'i1o dI' "111-

f'(''''SOr d.' Nl'n,('nfuill'i()s d.> ju",-

4it,U, I'('\'0/ol:n li IUlrfl~'rllrO ruti"I), 

].·tru ,\, 110 (]('I'!'t'10 11." :'.1:':0 .' I) 

.Il'('. 11." !),1::':7. IImbllH dt, Ifl:tI, t' 

di, out1'll/ol {lro\'id('Jlc'inJo<. 

Art. 1,° -- O Governü nomeará 
sucessor ao serventuário de justiça 
que .o requerer, provando haver 
prestado bons serviços no ofício, 
desde que ocorra uma das seguintes 
hipóteses: 

a) -~ ter o serventuário mais de 
quatro anos de exercício e estar 
impossibilitado para o serviço, ('lU 

virtude de idade avançada, ceguei
ra, surdez, demência ou moléstia 
incurável, verificada por uma Jun~ 
ta de três médicos. nomeados pelo 
Secretario da Justiça; 

b) - haver decorrido mais de 
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vinte anos desde o provimento em 
ofício de justiça; 

c} - ter mais de vinte anos de 
exerClClO, somados os tempos de 
serviço em ofício de justiça e outra 
qualquer função pública estadual. 

§ 1.° - O tempo do provimento 
ou de serviço será provado por cer
tidão passada pela secretaria de 
Estado dos N egócios d~ J u,tiça, 
ou por titulo de liquidação de tem
po de serviço público expedido pela 
secr,etaria de Estado dos Ncgócio.~ 
da Fazenda. 

~ 2.° - Na contagem de tempo 
serão observadas. no que a este dc p 

creto fôrem aplicáveis. as disposi~ 
ções das leis ns. 985, de 30 de de
zembro de 1905, 2.039, de 31 de 
dezembro de 1924 e do decreto 
n.o 5.497, de 2 de maio de 1932. 

Art. 2.° - Provada qualquer 
das hipóteses do art. 1.°, o Gover· 
no, a requerimento do serventuário, 
lhe nomeará sucessor. mediante con
curso, nos termos do art. 7. o deste 
decreto, cumprindo ao sucessor pa
gar ao sucedido a terça parte da 
renda líquida do cartório. si o mes
mo continuar impossibilitado de 
exercer o cargo e provar falta de 
outro meio de subsistência. 

Art. 3.° - A pensão a que se 
refete o art. anterior será fixada 
pelo juiz a que estiver subordinado 
o cartório, ouvidos os dois servcn· 
tuários interessados. Da decisão 
proferida poderá qualquer deles re
correr para o Corregedor Geral. 

Art. 4.° - Mediante prova de 
sensível diminuição de renda, proce. 
der~se.á, requerendo-o o sucessor, 
á revisão do processo aludido no 
art. 3.° .• assegurado aos interessa~ 
dos o mesmo recurso aí estabelecido. 

§ único -- A reVlsao não será 
permitida antes de decorridos cin~ 
co anos, a contar da fixação da 
pensão corrente. 

Art. 5. ° --- A pensão devida será 
paga até o quinto dia de cada mês 
v~Ilcido, pelo sucessor, que presta~ 
rá fi:lllça, si o interessado o exigir. 

~ único -"- Si este 050 compare· 
cer, por si ou por procmador. para 
receher a pensão, dando quitação 
na forma legal. dever;'i o suceswr 
deposita-la em juizo. dentro do 
prazo de cinco dias. 

Art. 6. 0 
- O sucessor que dei· 

xar de pagar ou depositar a pen· 
são. na forma do art. S.o, será sus~ 
penso do exercício até que cumpra 
a obrigação. 

~ único ---- A pensão em atrazo 
poderá ser cobrada 8xecutivamente 
com o acréscimo de 20 (frJ. 

Art. 7. 0 
----- O sucessor será no~ 

meado dentre os classificados em 
concurso aberto a requerimento do 
serventuário vitalício c que obede
cerá ao proce~so usual para {) provi
mento da;-, serveutia~ de justiça. (1) 

Art. 8.° - O sucessor servirá 
com os deveres c garantias, onus e 
responsabilidades do cargo, duran. 
te a vida do serventuário a quem 
sucede. ficando. por morte deste. 
provido definitiva e vitaliciamente 
na serventia. 

Art. 9.° -_ .. No caso de faleci
mento do sucessor, outro poderá 
ser nomeado, respeitados os termos 
e disposições deste decreto. salvo si, 
sem prejuizo do interesse público, 
preferir o serventuário vitalício voI· 
tar ao exercício do cargo. 

Art. 10.° -- O serventuário, a 
quem houver sido nomeado suces~ 

sor. poderá voltar ao exercício do 



cargo, e até desistir do pedido de 
sucessor, desde que haja desapa~ 
Tecido qualquer destas três causas, 
mencionadas no art. 1.0

• letra "a": 
cegueira, surdez ou demência. 

§ I. o - A prova da cessação da 
causa será a mesma exigida no 
texto. 

§ 2.0 
_ A desistência do pedi

do de sucessor só poderá dar~se an
tes de classificados os candidatos 
inscritos em concurso. 

Ar!. 11.0 
-- Na absoluta im

possibiJidade do serventuário, o re
querimento de sucessor será firmado 
por quem de direito. 

Art. 12.0 
-_.- Ficam revogados 

o parágrafo único letra "a" do art. 
3 do decreto n.o 5.120 e o decre
to n.o 5.127, ambos de 1931. 

Ar!. 13.0 
-- Compete ao Presi

dente da Côrte de Apelação man
dar admitir os candidatos a con
curso para sucessão vitalícia ou 
provimento de üfícios de J \Istir;a. 

Art. 14.0 
- Para a nomeação 

de sucessor ou para o provimento 
no ofício, terão preferência 05 es
creventes que nêle já serviram, des
de que sejam habilitados em con~ 
curso (V. nota 1). 

Art. 15.0 
- Cada ofício de jus

tiça poderá ter um oficial maior, 
que será substituto do serventuário 
em exercício, nos seus impedimenR 

tos, e poderá, simultaneamente com 
o mesmo, praticar todos O'S atos que 
a este competem, independentemenR 

te de especial designação. 

§ único - O oficial maior será 
um dos escreventes do cartório, nOR 
meado para aquele cargo, por deR 
ereto, sob proposta do serventuá
rIO. 

Art. 16.0 
- Aplica-se aos ser-

07 

ventuários de just.iça em geral a 
disposição do art. 357 do decreto 
federal n.o 18.542, de 24 c1e de
zembro de 1928, mesmo quando 
haja sucessor ou oficial maior no

meado para o respectivo ofício. 
Ar!. 1 7. o São dispensados 

das respectivas provas os bacha M 

réis em direito que se inscrever('m 
em concurso para provimento ou 
para sucessão vitalícia de serven
tias de justiça. (2) 

Art. 1 B. o Revogam-se as 
disposições em contrário. 

Pala cio do Governo do Estado 
de S. Paulo, 25 de fevereiro de 
1935. 

Armando de Sal/es Oliveira 
Valdomiro Silveira. 

(I) Vl(ll~ 1Ll't". :1:0 <l' 4." d() (]O('j'pto n." 

10.~r)5, ri" :31·/;-;\9, publicado n()"t~ 

('relo, 

DECRETO N.o 8.935, DE 24 

DE JANEIRO DE 1938 

~rOlllf"'n o ar" a," do dN·r.~to 
11." 5.120, ,h- 21 ti .... 'ulllu ,h' 

1031, e dá outrn~ l)ro\'1dtllll'iul'4. 

Artigo 1.0 -- O art. 3.° do de
creto n.o .5.120, de 21 de Julho de 
1931, fica substituido pelo se
guinte: 

Artigo 3.0 
- Só poderão ins

crever -se: (*) 
I - Os serventuários e escreven R 

tes habilitados de ofícios de justiça 
do Estado, da mesma natureza do 
que estiver em concurso, com três 
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anos. pelo menos, de efetivo exercí .. 
cio na escrivania ou serventia. 

Il - Os doutores e bacharéis em 
Direito, que tenham exercido efeti
vamente no Estado, durante três 
anos, pelo menos, a advocacia. car .. 
go do Ministério Público, de repre
sentação judicial da Fazenda ou da 
Magistratura. 

IH - Os serventuários e escre .. 
ventes de ofícios de justiça da 
mesma natureza do que estiver em 
concurso, que tenham exercido efe .. 
tivamente no Estado. anteriormente 
ao respectivo ingresso na classe, 
durante três anos, pelo menos, a ad
vocacia, cargo do Ministério PÚ
blico, de representação judicial da 
Fazenda ou da Magistratura. 

§ único - Não poderão inscre
ver-se os parentes. até o segundo 
grau Finclusive, dos membros do 
Tribunal de Apelação, do juiz ou 
juizes da comarca a que pertencer 
o ofício vago, do chefe do Poder 
Executivo da União, do Estado 
ou do Município. dos Ministros e 
Secretários de Estado. 

Artigo 2.0 
_ O artigo I 7 do 

decreto n. o 6.986, de 24 de feve
reiro de 1935, fica sub5tituido pelo 
seguinte: 

Art. 17.0 
- São dispensados das 

respectivas prorvas os bacharéis em 
Direito. que se inscreverem em con
curso para provimento, ou para 
sucessão vitalícia de serventia de 
justiça. desde que tenham três anos. 
pelo menos. de ~fetivo exercício 
no cargo de escrevente ou de ser
ventuário de ofício da mesma na
tureza do que estiver em concur
so. (**) 

Artigo 3.0 
- O presente decre-

to entrará em vigor JIa data de sua 
publicação, revogadas as dispoai
çóes em contrário. 

]. ]. Cardoso de Melo Neto. 
Alarico Franco Caiuby. 

("')Vide ar!. 1." d(l d(··cn:lo Jl." 
lÚ1.:U)!:J, 11r~ 21-0-1:19, 1H!lt!Í<'.((lo n!):,j(' 
Úl~(·j('ulo. 

(*"') Mo(Jjfic;,,(lo Ij)p]() al'Í. :!." do 
dl~Ldo d""I"l,to. 

DECRETO N.o 'J.SG4, d,· 4 
DE OUTUBRO de 1938 

I~rla uniu ~l·r(· .. irll "lIl'U dlP' 

(jrfiio~ (" !lu;u'nh',.. 1111 (·~Inlnl' .. n 

da Cnpitul ~ .• Iil un~rn,.. pro,'i

dí'-n.·lnj;l. 

o Doutor Adhemar Pereira de 
Barros, Interventor Federal 11(, Es~ 
tado de São Paulo, usando das 
atribuiçõc5 que lhe são conferidas 
por lei, 

Decreta: 
Artigo 1,° - Na comarca da 

Capital ficam criados urna outra 
vara de órfãos, ausentes. provedoria 
e contencioso de casamentos, que 
será a terceira; um curador de 
órfãos e aU3\.'ntes. que terá a mes
ma numeração; e um cartório de 
órfãos, ausentes, prov,edoria e con
tencioso de casamentos, que será o 
nono. 

Artigo 2.° -- Os cartórios de 
órfãos. ausentes, provedoria t~ con
tencioso de casamento servirão pe
rante os juizes respectivos, na ~e

guinte ordem distributiva: -- os do 
primeiro. terceiro e quinto ofícios, 
com o juiz da 1.a vara; os do se
gundo, quarto e oitavo, com o da 
2. a, e os do sexto, setimo e nono 
com o .da 3.a. 



Artigo 3.° - O primeiro cura
dor de órfãos e ausentes ,exercerá 
as atribuições de seu cargo perante 
a primeira vara de órfãos e as pri~ 
meira. segunda e terceira varas ci
veis; o segundo curador de órfãos, 
perante a segunda vara de órfãos e 
as 4.a• 5.a e 6.a varas civei~; e o 
terceiro curador de órfãos. perante 
a 3. a vara de órfãos e as 7. a. B.a 

e 9.a varas civeis. 
Artigo 4.0 

- Além da cCompe
tência ·que atualmente lhes cabe, 
passam a ser processados e julga
dos perante os juizes de órfãos, au
sentes, provedoria e contencioso de 
casamento, os feitos que versarem 
sôbre quaisquer ações referentes a 
testamentos; os inventários e par·· 
tilhas de bens entre maiores; as 
ações de petição de herança; as de 
investigação de paternidade ou ma
ternidade; as ações de alimentos; 
o·s alvarás de subroga:ção. inclusi~ 
ve os que objetivarem bens doados. 

Artigo 5.° - Aos inventários e 
partilhas em que houver testamen .. 
to não se aplica o processo ,estabe~ 
lecido no decreto 5.131, de 23 de 
julho de 1931. 

Artigo 6. 0 
- ,os curadores de 

órfãos e ausentes. além das custas 
que lhes cabem. e qu.e lhes serão 
contadas segundo a legislação vi .. 
gente. perceberão integralmente as 
de assistência de escrituras ,e as de 
diligências para recolhimento de 
dinheiros, quando a quantia depo" 
sitada ultrapassar. de um conto de 
réis. 

Artigo 7.° - Os cargos de cu
rador de órfãos e escrivão do nono 
ofício de órfãos, criados por esta 
lei. serão providos por livre nomea .. 
ção do chefe do poder executivo. 

.0 

Artigo 8.0 O governo ahrirá 
os crédito~ necessários para fazer 
face às despesas decorrentes da 
execução do presente decreto, o 
qual passa a vigorar desde a sua 
publicação. 

Artigo 9. o -- Revogam-se as 
disposições ('m contrário. 

Palácio do Govêmo do Estado 
de São Paulo, aos 4 de oulubro 
ele 1938. 

ADHEMAR PE~EIRA DE 
BARROS 

Ceso)" Lacerda de Vergrlciro 
A. C. de Solle, Junior. 

Puhlicado na Secretaria da J us~ 
ti(a e N('gl,cios do Interinr, em 4 
de outubro de 1 t) 38. 

Fabio Egydio de O. Carvalho 
Diretor Geral. 

DECRETO N. 10.323, DE 20 
DE JUNHO DE 1939 

nhilp.l" sôhrl' li t'xigendu dt~ 

t·('l"tlllõt·~ ul·guri,:.", I' j·,.;lllh.'l('I'e 

l.rn'J!·tt plIl'a o ,,('U fOI'IH·,·i",,·nto, 

Illodin.·lIIUlo. ('OIHlulldllnd.'t (' r .. ~ 

,.:;ulunu'uÜUlIlt, 11104 1('11'1 Ui'!. !!.1!!l 

d.' 10:10, :':.4)0;., t~ :':..1)015, Ih- 11):15, 

~.,7(, d,' IfI;t(; .' dl'l'l"t'tn 11. S.~5 

t" n. H.IS01. dt· 10:17. 

O Doutor Adhemar Pereira de 
Barros, Interventor Federal no Es~ 
tado de São Paulo, usando das 
atribuições que a lei lhe confere, 

J)ecrda: 
Artigo 1. o --- Só se efetuará 

o registo de titulos dominicais, in
clmive de cessão ou transfer~;lcia 
de direitos à sucessão aberta. na 
conformidade do artigo 1 137, do 
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Código Civil. quando est~ja trans
crita no titulo. ou fôr apresentada. 
certidão de se achar o imóvel. cuja 
transcrição se vai fazer, quite~ com 
as Fazendas F.stadual e Munici
pal, em relação a qualquer impos
to ou taxa. 

Parágrafo único - Para a rea
lização dos atos relacionados nos 
artigos 9. 0 e 14.0 do L. XXI do 
decreto n. 8.255 de 1937 (Códi
go de Impostos e Taxas) é tam
bem exigida a prova de quitação 
com "o fisco municipal. 

Arti~p 2.0 
- As repartições. es

tadual 'e muniscipal. fornecerão 
dentro em quinze dias na capital 
e em cinco no interior, contados 
daquela em que receberem o reque
rimento do interessado, as certidões 
de quitação de dívida fiscal. si 
não fôrem necessários esdarecimen

... tos nem existirem impostos ou ta ... 
xas em débito. 

§ 1.0 
- Si fôrern neces!1ários 

esclarecimentos para o fornecimen
to da certidão. será, dentro em 
cinco dias da entrada do reque
rimento. chamado o interessado pa
ra prestá-los. 

§ 2.° - Do mesmo modo se 
procederá. dentro dos dez dias 
imediatos à entrada do requeri
mento, si fôrem encontrad05 impos
tos ou taxas em débito. 

§ 3.0 
- Prestados Os esclare

cimentos suficientes ou, satisfeito o 
débito, deverá a certidão ser for
necida num prazo não excedente a 
dez dias na Capital e três no in
terior. 

§ 4. 0 
- O chamado para es

clarecimentos poderá ser repetido 
por uma vez e. nesse caso. o prazo 
para o fornecimento da certidão 
recomeçará a correr da data em 

que fôrem prestados novoS escla
recimentos suficientes ou satisfeito 
o débito. 

§ 5.° ~- Si os pedidos de es
clarecimentos não fôrem i)rcstados 
dentro em trip.l'a dias do primeiro 
chamado. serão os pcoccssos ar
quivados e 'lÓ prosseguirão me.dian
te novo requerimentu. 

s 6,° ---- Os prazos estabeleci
dos neste e nos artigos anteriores 
contar-se-ão :;cmpre por ,dias úteis. 

Artigo 3.° ... --- Nas aquislçóes 
parciais de imóveis feitas pejo r::5-
tado ou pelo Muniripio, pard fins 
de uso üu de inten'sse público, e 
sempre que o remanescente df'ssf's 
imóveis possa responder pelas 
eventuais dividM, fiscais. na sua to
talidade, de QtlC se arrogup cre
dora. a Fazenda estadual ou mu
nicipal. será exonerada da garan
tia do crédito fiscal a parte a ser 
assÍm adquirida e fornecida a com
petente certidão negativa, para 
efeito de transcrição do título aqui
sitivo no Registo de Imóveis. 

Parágrafo único - A certidão 
será fornecida dentro de cinco dias 
contadm da c1ata do pedido (' eles
te dever:\. constar, a título informa· 
tivo, tanto o valor da área a ser 
adquirida como do terreno rema
nescente. 

Artigo 4.° -- Ao interessado, 
chamado pelo "Diário Oficial". 
para prestar esclarecimentos ou pa
ra pagar impostos ou taxas em dé
bito, poderá ser fornecida uma de
claração da repartição competen
te. desde que o pagamento seja 
detuado ou sejam satisfatórios os 
esclarecimentos prestados. 

§ 1.° ~-.- Essa declaração será 
fornecida imediatamente no caso 
de pagamento e no dia imediato 



no caS{) de serem satisfatórios os 
esclarecimentos prestados. 

§ 2.° - Em qualquer caso a 
declaração será dada em papel 
próprio, datada c assinada, sobre 
carimbo, pelo funcionário ou fun
cionários que fôrem a is'3o autori~ 
zados e cujos nomes serão cornuni.· 
cados aos cartórios de registo. 

§ 3.° - Os esclarecimentos sc
rãG prestados por escrito e indepen- I 

clero de sêlo, mesmo quando acom
panhados de documentos. 

Artigo 5.0 Os t)ficini:; de 
registo da Capital só poderão 
proceder à transcrição do título sem 
a anteriCT apresentação dél" ccrti.o 

dões negiüiva::; de imp!):;t0~ (' taxas. 
estaduais ,e municip.:\ls. si. durante 
o decurso de vinte dias, ccnlado:: 
do pedido de certidões: 

a) ~-- não encontrarem. dentro 
dos cinco dias iniciais, convite, pelo 
"Diário Oficial", para a prestação 
de esclarecimentos, ou pagamento 
de débitos; 

b) __ o dentro da~ UE'Z dias sc~ 

guintcs ao decurso do praZi) ante~ 
rior. não encontrarem publicação 
de que as certidõ~s se acham pron'. 
tas para entrer;a. alI segundo cha~ 
ma do para egclarecimcnto, ou con~ 
vite para pagamento de débltO rjUC 

foi encontrado após a pres1ação 
des esclarecimentos; 

c) _ .. dentro dos cinco dias se~ 
guintes <:',05 prazos das letras ante~ 
riares, não encontrarem publica
ção de que as certid&es se acham 
prontas para entrega; 
d)~- tenham a prom. pela de.· 

daração citada no artigo 4.°, de 
que o interessado prestou por uma 
ou duas vezes os esclarecimentos 
reclamados, 01\ pagou os impostos 
ou taxas em débito, de modo que 

.. , 

o prazo máximo de vinte dias ha
ja sido C'xccdido por culpa exclu
siva do Fisco. 

si. o --- N o caso de proceder 
à transcrição sem a anterior apre
sentação de <:crtidão negativa, de
verá o oficial de registo. até o dia 
imedIato, comunicar p, fato ao Pro
curador Fiscal da F'azenJa inte~ 
ressada. dando, com detalhes, as 
razões por qtlC procedeu à transcri
ção. c deverá, ainda, arquivar (~m 
cartório a declaração a que alude 
o artigo 4.°, afim de ser a mesma 
l'xihida aos representantes do fis .. 
co t'stadual ou municipal si o so
licitarem, 

Artigo 6. 0 0, pedidos de 
certidão independem oe procura
ções t', além do nome (' ('ndercc;o 
do signatário do n:querimento. con .. 
terão, para efeito de prestação d~ 
esclarecimentos, os do direto inte
ressado rw pedido. 

A.rtig,) 7. (, N a~ (Jt':vidas Ic .. 
vantadas pelos oficiais dn I·~egis .. 
to, c que se referirem a qualquer 
exigênci,t fiscal, --- depois de ha~ 

ver a parte apresentado a peti
(;:i(J motivada, a que alude () artigo 
154 da lei !l. 2.421, de 14 rI;; ja
neiro de 1<)30 (Código do Proce,-
50), será clada vista d05 {lutes à 
Procuradoria Fi:;cal da Fazenda 
a gUf' pertencer {} imposto, para 
qw'. no prazo improrrogavd de 
tn'is dias, <1.leguc o que julgar de 
seu intel esse. 

§ 1. 0 
- - Fica atlmentado para 

trê~ dias o prazo a que S(~ refere 
o fi L" do citado artigo 154. 

§ 2.0 ._-, Da sentença que de
cidir a dúvida c que não terá, em 
hipótese alguma, execução suces~ 
siva. deverá ser intimado o Pro-



•• 
~curador Fiscal da Fazenda inte
ressada. 

§ 3.° - Quando se tratar de 
qualquer exigência fiscal. caberá á 
Fazenda interessada. si a dúvida 
fôr julgada contra os seus interes~ 
ses, o recurso de agravo de petição 
para o Tribunal de Apelação. 

Artigo 8.° - Ficam mantidos 
todos os dispositivos dos decretos 
e leis anteriores. que dispuserem 
sôbre o mesmo assunto, desde que 
não contrariem o ,estabelecido 
neste decreto. 

Artigo 9.° - O oficial d" re
gisto que infringir qualqJJer dispo
sitivo deste decreto ou das leis an
teriores, ficará sujeito a multas de 
100$000 a 2 :000$000. graduadas 
de acôrdo com a gravidade da in·· 
fração e com a importância desta 
para o interesse de arrecadação, 
devendo ser agravadas nas reinci~ 
dências. 

Parágrafo único - As multas 
serão aplicadas pelo Secretário da 
Justiça. tratando-se de infração 
relacionada com as Municipalida
des, e pelo Secretário da Faz.cnda, 
quando se relacionarem com a F a
zenda do Estado. 

Artigo 10.0 ~ Este decreto en
trará ,em vigor na data de sua pu
blicaçã". 

Palácio do Govêrno do Estad" 
de Sã" Paulo. a"s 20 de junh" 
de 1939. 

ADHEMAR DE BARROS 
José de Moura Rezende 
A. C de Sal/cs Junior 

Publicado na Secretaria da J us-
tiça e Negócios do Interior. aos 
20 de junho de 1939. 

Fabio Egydio de O. Carvalho. 
Direto!' Geral. 

DECRETO N.O 10.355. DE 21 
DE JUNHO DE 1939. 

Artigo 1.0 ~ Podem inscrever
se em concurso para provimento de 
oficios de justiça os cidadãos bra~ 
sileiros. no gôzo ídc seus dire'~tos 
civis e políticos. com os requisil.os 
necessários ao exei'óci0 ela fllJ~\flü 
pública. 

Artigo 2.° -. São dispensados 
das provas do concurso os bacha
réis c doutores em direito. com 
mais de trê~ anos de exerci cio de 
advocacia. devidamelnte provado. 
ou de exercícios de funções da Ma
gi5tratura e do Ministério Publico·. 

Artigo 3. 0 
.,--- Telilo preferência 

á nomeação os badluréis e douto
res. devidamente inscritos e com os 
requisit-os do artigo anterior. c os 
serventuários e escrevente') de ofí
cios da mesma natureza do que es
tiver em concurso. com três anos. 
pelo menos. de efetivo exercício na 
escrivania ou serventia, desde qw~ 
seja incluido na lista tríplice e al
fabética de classificação nas pro
vas realizadas. 

Artigo 4.° _.- Nos concursos pa
ra provimento do cargo de sucessor 
dos serventuários de justiça serão 
observadas as disposições do pre
sente decreto. 

Artigo 5.° _. O presente decre
to entrará em vigor na data da sua 
publicação. revogadas as disposi· 
ções em contrário. 

Adhemar P. Barros. 

José Moura Rezende. 



DECRETO N. 10.463, DE 5 DE 
SETEMBRO DE 1939 

(~rtn nu ('OnUtrNl 'dn Cnpltnl 

Iu<UJJoII tl"e,. or(('iOM de Ih"gll'ltu 

d(" lOl6v .. 11!l .. dá outru,," prtn't
(1(1,o('I'8M. 

O Doutor Adhemar Pereira de 
Barros, Interventor Federal no Es
tado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe confere a lei e 
de acôrdo com a Resolução n. o 
264, de 30 do mês passado, do De
partamento Administrativo do Es
tado, 

Decreta: 
Artigo 1.0 - Ficam criados. na 

comarca da Capital. mais três ofí
cios de Registo de Imóveis, que 
serão. respectivamente. denomina
dos da décima. décima primeira e 
décima segunda circunscriçõe:>, 

Parágrafo único. - O primeiro 
provimento dos ofícios criados por 
êste decreto será feito iivremente 
pelo GovernO'. 

Artigo 2.° - A comarCa da 
Capital fica dividida em doze CIr

cunscrições. assim constituidas: 

A primeira - das 2'", lO.' 
e 42.' zonas (Liberdade. Vila 
Mariana e Aclimação); 

A segunda -- das 12.", 22. a e 
40." zonas (Santa Cecilia, Perdi
zes é Barra Funda); 

A terceira - das 6.", 8.' e 29.' 
zonas (Braz, Sant'Ana e Pari); 

A quarta - das I.', 19.' e 
33.' zonas (Sé, Béla Vista e Jar
dim Paulista); 

A quinta -- das 7.", 23 a e 
39." zonas (Consolação, Jardim 
America e Cerqueira Cesar); 

A sexta - das I." e 20.' 

G' 

zonas (Cambucí e Ipiranga e do 
distrito de paz de S. Bernardo) 

A setima das lI.", 32." 
e 38.' zonas (Belemzinho, Tatua
pé e Alto da Moóca); 

A oitava das 4.", 5.". 
17.",26." e 31.a zonas (Nossa Se
nhora do O', Santa Efigênia, Bom 
Retiro. Ca~~a Verde e Pc,rús e dos 
distritos de paz de Agua F ria, 
Caiêiras. Franco da Rocha c Pa
raíba) ; 

A nona das 9.", 15.'. 18.', 
21.", 27." c 3D." zonas (São Mi
guel. Osasco, Moóca. Itaquéra. 
Lageado e Vil" Prudente e do 
distrito de paz de Santo André) ; 

A décima - das 14.", 16." 
c 36." zon3S (Butantall, Lapa e 
Pirituba e dos distritos de paL de 
J lIquerí, Co,ía, ltapevi', Pirapóra 
c Baruerí); 

/\ décima primeira --- da-; 24.a, 
28.", 34.", 35.' e 37." zonas (Saú
de, lndianópolis, Santo Amaro, 
Ibirapui-ra c Capela do Socorro f' 

dos d;,tritos de paz de Embú, J lI
quitiba c ltapecerica); 

A décima segunda ._,.- da:; 3.a, 
25." e 41.· zonas (Penha de Fran
ça, Tucuruví e Vila Maria e d05 
distritos de paz de Mauá, Para
napiacaba, Ribeirão Pires e Gua~ 
rulhos). 

Artigo 3.° --- Os atuais ofíciai~ 
dos Registos de Imóvf'is da co-
marca da capital ficam mantidos 
nas respectivas circunscrições. 

Artigo 4.° ---- Decorridos trinta 
dias da publicação do presente de
creto. serão instalados os ofíciOfi 
por êlc CI iados. 

Parágra fo lÍnico. ~ Enquanto 
não fôrern efetivadas as instalações 
referidas neste artigo. os atuais 

-



o Jmpoato do "f10 

serventuários do Registo de Imó
veis da Capital continuam com a 
competência anterior ao presente 
decreto. 

Artigo 5.° __ E:,te decreto entra
rá em vigor na data de sua pu~ 
blicaçáo. revogadas as disposições 
em contrário. 

Palácio do Governo do Estado 

de São Paulo. aos 5 de setembro 
de 1939. 

ADHEMAR DE BARROS 
José Moura Hezende. 
Publicado na Secretaria de Es-

tado da Justiça e Negócios do In
terior. aos 5 de setembro de 1939. 

Fabio Eg!fdio de O. Carvalho 
Diretor Geral. 

o IMPOSTO DO SELO 

E O FISCO FEDERAL 
For,lln l'cc'cntemenj f' hnixadas Ilpla. 

re'partlçilo competente Il() ;o.lini,;l{'rio 
da Fuz,enda algumas instl'lI,:ill'S r('1a
tivamente á 'lpliear,fto di' ("'rlos rli;·
p08itlvos· da. 1<"i (lo ,','ê)o. 

A }(,jj lll'a d("o.~sas in><trlll:i"'i(·.o.; IIU" n<lS 
.saLisfez, pois 111'ix<!1l spm l~s"laJ'(!dnWIl_ 
tOlS muilos ar\j~'(),i'l daqll,'la lei. 

Por outro 1;11]0, Uma ('Sp(1<'lf· di' jll
rlsprudêncla l1!t l1ü>!:l'h('lllo.ri:l 11e n.('I1-
das, fl.rrmt<ln l'lll (orra, do alguns 11i~,
positivos. V(;111 i'onliplil~a]" a,ind,t II1;1i,: 
a apllc[li;'ln (];1 lei do s('lo, tlll"llallllo 
Ob~vllro n qn" ,i:,,- nií.() (. ,·laro. 

Um dp].p,f.', 1)1)1' (,X!-:111111r), \"'lrl ,>,(lfr~'lI_ 
-do lima intl·rprf·!ll(;i'i,n '111,' O-:ll"i:1 ah~ 
surda, si a,ntNl nuo foc;"p ridícula. 

DiRlPõe a 1<'i do ~t'lf, lin" 1I:1S- a1t.p
rações Icomerl"ini.o.; (, (1("\'i<l" o ."t·\o 
de 3$000 llor ('I,nt() ~le 1'(.i,", caleula
do sO'br" qunlqtwr cntrlld,l (lU ,<;afrl;~ 
de ca.pitoal. 

:Suponllan10S lIm:1, :·wri"llaf],e I·om· 
posta dA 'vários sl'kins ,·ad:1. lllll ('om 
o ,,~,pitfLl d(J :'():(H1il$OOO. fTm (los ~,ú

elos ven,le S'lla, V:1J"te de .c:vpitn,1 n Ou
tro s6cio, 

'S'R:UoIJm o quO' fn:>: a J"l'}l:lrl ir,.'ío fh:
cal? Apcna.<: i:-llo: \'xi;~'(' que' n s(,lo .'-l('

ja sõbre !lU:l,;-I \,(',Z(!R ~():I)I'O$noo. 

.sua argul]1'·lllfU.;i"io (, (~xtra(jr(lin:l-
mente I)ito]"(·s,i':i. p va.le a p,f'na ref.;U
mi-Ja: 

Quando 11m ,:-dJr'io vC'llollp :"t1a qnlltn, 
o eaplU1I social Iliminul~' {f" valor a 
ela corrps,pond.'-"nt(" Ht'nflo. por ("0)1."1('
guinto, devido o ,Rêlo lWI.'l rdil"ilda 
desRa. parte (\,1' l'flJpital. (lnundn n f,u~ 

tro ,s{)C'io [~([qllil'P eR~a 111'''SI)1n, quota, 
o capital f<()('i:-ll [orlJa 11, l"illhir (lo va~ 

}Ol" )1, ,('I~(. ('n.rrl'S'I)()lH}i·n!p ,'11:11((0, 1101'

tanlo, dr'vidn I) R{')O p01" ('!-1l-'lt ~~ntra
da rV' (":qdla,l. 

~';1() t· lil:ll":tvi]llf)!-:(,'! '<'::xlr!tonliná-
rio:.' _\.':4,<';011 IIJ)"o."o '.' 

l'~' (,,·1:1 ;t TIl'illlldl'il V,"Z. <\1](' V"l1HJH, 
l'TH Tlirt'Ho, o ('II,ntr:I(', ,(lJ' v,'nlla n 
{'Olll]}]';l I:,m 11U:1s P;ll"tl·,o.; --- a. v"nda .(' 
a ("omTll"tl -,- pUl'a "',- ('l)h)"~tr sr'l/) ,,,0_ 
li]'!' (I." dl1ilR. 

('omo Jl(jo\'illad(!' jUl"í(lka, :t ('1!ll<"'j)(':10 
.do Fi,,,I'!) n:1n p,,,l!n sr,j' m:li:-; '(·lIrioHH. 

Por olllrn lfHlo, Int-r!r(·ss:I11lf:-;Nirna 
l:1tlllH'lll p dig-lI;l d(' ,\'.o.;p('<'Ial I"I.'fu·(;))-

1"i;L f. a, tPN,f' '~()n"ll1i":1,Il,1. rla dindllllil·:'I() 
n ll1nf'nto do "al1íl;1] !'1(H'inl. • 
li;~:qIJl""(' o ','is"" qu,'. ~oegun,l() lllt! 

'JlrllH."ípio "orriqlli'il"l) do D)r,,l\o, n 
1l PS .,,0;1 .illrfdli'.'l fi:1 "od",lnrlp Sp lli.'l
tinglln d;l do,'l ,d",ir"". Or:l, fj1!:l!llln unI 
N(".i" \"I'nd,', !lO lo,!lo ou ('.ll! T)arl!', sua 
fjl1<>t.1 (1,· l'ilpll;lI ,'1 ol)ll"o ~:<,\('i(), I> (",'1-

pil:I,; '1",'LI) lli'1'1I1;11\1("P(. i!lnll"1":1,do, 
Hh:;nlllf;llllr"lll;> :t[lwio fl. Il·;,llNn(;llo. 

r'o]' lllll c-II)H"'nlo ">iful"{;1l d,,.· il1t,~r 
}Il·(·l:j(·.'"!o. lJllIl.-,r-t"'-i') :1,·,·iln)" ;l ",.:_ 

{lrll'l1b ti "'i"' dI> ).'i~1('1l .o.;únH'lItl· 1111111 
,':(>iO: lfl!fUld .. a, Vi'II":1 <ln quola r/)C'~if 

fl'i\a :'I p,p;.:c:na p,:l! :I.'lIhil :\ ~1)(·ji'{I:1d(l 

:\TL'Nte ('f1.'~'1) --- llla.'l ailll!:l as:dl11 1:1l11, 

gTalld" d,!,,'{, 11" })"H \'()llt:ld(' JlHLI"r

.'ll'-i:l, ;\.dnlil.ir· lli"N~;l >"·n.r1:I_ riU;1':' 0il'i"
J':~eú(',·: :1. rla .";lid;1 d" ti li) ~:(wi() -I' ;t ila 
1'1111'1111:1. '111' oulrll. 

1\1:t:1. 111) I'!lsn di' V.I·lIli'l ri,· ~d",io, 1101' 
1l1:lilJl" 1[11{) Nl"ja a l)().o.;S:t b":l \'(Jll[:lIll', 
TI;I" ll()~; f. Jlm::dv!-'l ~I('"ilal' " ponto dl~ 
\'],..;'1;[ <lI) ]"ifif'O. ;-lfJ I) f H !·j:U11"." dq)o!~, 
{k ~(~ 1 ("r .'lnbverli<lo, 1H1/' (',1\1l1,ldo, a 
n,'<;'''<1 {'u)]I·e'}II;fi.) dO' lõ,gi(·;t jurl,d!ca. 

(Uf) "IJUlrlU I'olllllnr'" Ih- ;U)-'t-:UI), 
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INDICADOR 
CARTóRIOS DA C,\I'TTAL 

TABELIONATOS DI:!: KOTAS: 

1.0 - Oficio - Dr .. 1"0.'\0 'K!-'Vús Neto, rua (lo <':Irmo, 16. 

2.<> - Dl'. Anteno1' LibC'rato de M:H'c(ln, rlla 1 ri de Nov,prnbro, 318. 
3.° - Dl'. Fl'{lIll'i.'H'O Alrlll'l<la Sampnio, l'llH :{ (j(' n('~(,lIlhJ'o, tj,,*. 

4.° 
5.° 
6.° 

7.° 
8.° 

O." 
10.° 

11." 
12. 0 

13. 0 

1'5,0 

- Dl'. A. Finno rla HiI\'a,. rua rln. ()uitanda, sD. 
})r. l\1ario F''rfll'lra, PI'Ul;a da f.:,(., ;,1. 

- Dl'. Virgílio l'ot!l'])('1I dt' C. 1'olp(ln, l'll:l A1\':11"(':..; P"lde:td". 13. 

- Dl'. rUlIaltln Hulefio Oiudiep, rna "',·ll"f'~·;lall 111':\;(, ~G. 

Dl'. Aprigjr, nnimflrfu's, rua dr, (':\1"1110, :-;:. 

!lI' . .ro~(, Y. Al\·al't~.'l HlllJii1n, 1'11n. Tlz-. :'fi.gll"] f~()l1to. 6, 
llr. Fi'l'tl[lndo A]ln,d(]a, Nlol'n" rUa }'lo]'I<llIo 1'(' L", lo, S A. 

fll'. Angf'lu G;-.br'iH da V(>ig'a, l"lI:l ;-;;'10 11Plltn, .1 [, 

T!J('o(/omil'n I<'llll,-'iro.'ó, rD:1 H;lo 1:"11111, f;2 

Antonio l'nmpcll ,1,' (';ltll!lI'g'O, 1'11;' \\"'II('''';]al1 Ikaz, 7-.'\. 

I)r. Lj;\,PTi \~alll{lr(o, rua IIn('hl,p!n, :I,L 

:lJallo!'l lTlJahlino de A;o:c\'o,lo, 1'11;1 .1n.';(· Honif;l,·io, 2!l-:L 

1.0 Tahplião 

2.° 

o.>'.1'[\r nl1,'no l','rpira, 1'1111. tlo C'ú)llf'I"'in, :>?. 
Dl'. Fl':l.IH,i)<l'o Vl'rr~-Il('ll'n l'nrln, !'lIa rln C"'j)),q'"in, l,n. 

:,." 
4." 

])r. E(lY;lrd Cnr'mj]o, r'l1a li'; dI' Nn\-('mloro, 140 _ 1." "l\t1-;lr. 

[l1'. Hrasilio 1\fa,,'hado X('lo, 1'1111. '[5 !l" N01/pmb1'o, 3,12 - L" nnd. 

REGTSTO Dl': Ul0VF:TS: 

1.- clrf'UTlfH'rl(:iio 
12.~ 

1l1'. (;asli'io Vlr1lg'nl, rua AI\':lr,')< Ppntl':ldn. ,'" :-:." :l.lld. 

1)1' . .Ttl!io Al\-nr0R Hnhiií,() r,'llho, PrlH:a :\1:11'. n,-'odoro, 221. 

J)r'. L\rlll:1ntlt) ('ostil :\1;\g':11 lIij"'I-; rlllt 1.'l~',Il .. it·:l, 3." 

4." 

5." 

6." 
7." 
8." 

9." 

Dl'. ('p'!-':ll' La('('rdn (1p \'pl'!-,lwirn, rl1:t \::l\":'lO ,1';(1;\11:1-
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